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Olvasóinkhoz és Munkatársainkhoz. 
Olvasóinknak és munkatársainknak boldog új 

évet kívánok- Mindazoknak, akik a lap átvétele 
alkalmával üdvözleteikkel felkerestek, meleg köszö-
netet mondok-

\érjük i- t. Olvasóinkat, hogy a lap elter-
jesztése körül buzgólkodjanak- Még sok intézet 
és katholikus egyesület van az országban, ahol 
lapunk könnyen be volna vezethető. Tündöklő pél-
dául szolgálhat egy vidéki kanonok-rektor úr 
példája, aki a szeminárium részére a maga pél-
dányán kívül, ez évben újból 4 példányra fizetett 
elő, t. i. 1—/ példányt minden musaeum számára. 
Buzgólkodás mellett az előfizetők száma roha-
mosan fog emelkedni, eddig is már naponkint 
érkeztek új előfizetők-

A lap előállítási költségeinek leszállítása cél-

jából a „T{eligio"-nak ezentúl nem lesz külön 
borítéka, papírja is olcsóbb minőségű lesz, továbbá 
a lap terjedelme rendszerint csak oldalnyi 
leszen. Ezen megtakarítások mellett most már biz-
tosnak mondható az, hogy a lap nyomtatási költségeit 
és egyéb mulaszthatatlan (korrektorfizetése, lapokra 
előfizetés stb.) kiadásait az előfizetési pénzek fe-
dezni fogják, és így lassankint, a hirdetések remél-
hető jövedelmeinek segélyével, elérkezhetik az ideje 
annak, hogy a folyóirat vezetősége az erkölcsi 
elismerésen és köszöneten kívül egyébbel is tehes-
sen viszonszolgálatot a munkatársaknak-

Az i. t. munkatársakat arra kérjük, szíves-
kedjenek a 777. rovatba szánt cikkeik megírásánál 
a következőkre figyelemmel lenni : 

1) A hosszabb lélegzetű értekezések felett előnyt 
adunk a rövidebb és csupán egy kis részletkérdéssel 
foglalkozó tudományos cikkeknek és közlemények-
nek- Az általános érdekű dolgokról tömören és nagy 
vonásokban megírt rövidebb, irányító cikkeket a 
vezércikk rovatba fogjuk beosztani. 

2) A cikkírók a tárgy választásnál lehetőleg töre-
kedjenek aktuális vagy ismét aktuálissá lett tárgyak-
kal foglalkozni. A tárgy sohase legyen teljesen 
profán, hanem vagy theologiai vagy pedig legalább 
közvetlenül a vallással vonatkozásban álló bölcse-
leti, jogi, szociologiai, ethnológiai vagy történelmi. 

Szívesen fogadunk bármely, a fenti tárgykörbe 
tartozó új könyvről megírt ismertetést és kritikát. 

Mihelyt a külföldi könykereskedőkkel tárgya-
lásaink eredményre vezetnek, a bírálandó köny-
veket magunk f°gjuk a biráló uraknak rendelke-
zésére bocsátani. A többi rovatról rendszerint a 
belmunkatársak vagy pedig arra felkért külmunka-
társak gondoskodnak, de elfogadunk mástól is, 
és, ha jónak látjuk, közöljük, a 77., VT., VIT. és 
7-777. rovatba illő rövid közleményeket. 

A T{eligio rovatai ezentúl ezek lesznek 
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7. Vezércikk-
TT. Az örök városból, 

777. Tudományos cikkek' közlemények, érte-
kezések. 

TV. Szaktudományi szemle. 
V. J^önyvkritika. 

VI. Jyatholikus világszemle. 
7-77. Tiirek tudomány világából. 

VITT. Vegyesek-
TX. J^önyvszemle. 

X. Szerkesztői izenetek-
XT. \iadóhivatali izenetek-

XTT. Hirdetések-
Tenntartjuk azonban magunknak <* jogot, bogy, 

tér vagy pedig anyag hiányában, egyik-másik 
rovatot némely számban szüneteltessünk-

Budapest, 1913. január 1. 
Tíanuy Terenc dr., szerkesztő. 

A hittudomány jelentősége 
korunkban. 

Vannak, még a kath. egyházon belül is, 
akik a kath. hit tudományt, theologiát, amolyan 
esoterikus tannak szeretnék tekinteni, amely 
csak az adeptusoknak, a céhbeli hittudósok-
nak, és tanítványaiknak való foglalkozás, de 
amely közelebbről nem érdekli még a kath. 
papság nagyobbik részét sem, vagy pláne 
nem a világi hiveket, csak úgy, mint nem 
érdeklődtek Alexandria avagy Edessa hiveinek 
százezrei azon csillagnevekbe és varázs-
formulákba burkol t magasabb gnosis iránt, 
amit Róma város alapításának IX. századában 
hirdetnek vala Valentinus avagy Rardesanes 
mesterek az egybegyűlt gnosztikusoknak a 
város valamelyik sötét sikátorában . . . 

Van ebben a felfogásban az igazságnak 
némi látszata, mert tagadhatatlanul volt az egy-
házban mindenkors van 111a is a vallásnak, a hit-
igazságoknak olyatén megismerése is, amely 
tudományos módszer és kritikailag megvizsgált 
érvek helyett csupán a hitre támaszkodik: 
van tehát a hitnek tudományos megismerésén 
(tides explicita) kívül hitbeli megismerés is 
(fides implicita). És nem lehet a hitbeli 
megismerésnek elsődleges és egyetemes jelen-
tőségét tagadásba venni, hiszen ezen meg-
ismerés nyugtatja meg és irányítja a hittudóst 
is sokszor, amikor vizsgálódásai eredményre 
nem vagy a hitelvvel ellenkező (látszólagos) 

eredményre vezetnek. Ezt a hitbeli megis-
merést közli és terjeszti a hitoktatás, a hit-
szónoklat, a népszerű vallási i rodalom; for-
rásai e megismerésnek a hitvallás formulái 
és a kath. egyház hitbeli dekrétumai. 

De ezen, a hitbeli megismerésen, kívül 
van a hitnek tudományos megismerése is 
és ez feladata a theologiának, ezt a meg-
ismerést közvetíti a theologia tanítása és a 
theologiai, a hi t tudományi irodalom. 

Ennél a megismerésnél a theologus először 
is megállapítja a maga egységes tárgyát: a 
theologia tárgya maga Isten, vagyis az tartozik 
a theologiába, ami Istenre és az isteni dolgokra, 
Isten műveire (természet, ember, egyház), 
egyszóval a vallásra vonatkozik. 

Azután atheologiának, mint tudománynak, 
meg kell állapítania és igazolnia kell a maga 
elvét, vagyis azon princípiumokat, amelyekből, 
mint a biztos megismerés kútfőiből, levezeti 
és beigazolja tételeit: a kath. theologiának 
elve általában szólva az isteni kinyilatkoztatás, 
de tudományos keretbe helyezve, tehát a 
kritikai vizsgálódásnak alávetett szentírás és 
szenthagyomány. Ebbeli munkájában a theo-
logusnak segítségére van nemcsak az ész 
(lumen rationis), hanem a hit is (lumen fidei). 
Az egyes theologiai szakmákban (egyházjog, 
erkölcstan, lelkipásztorkodástan) a kinyilat-
koztatáson kívül biztos kútfői a tudományos 
tételeknek az egyház törvényei és az egyházi 
élet, míg az egyháztörténelemnek elve teljesen 
azonos az egyetemes történelemével, az alap-
vető hittannak pedig a bölcseletével. Ez az 
eljárás a tudományos, a módszeres eljárás. 

Végre a theologiának, mint minden 
tudománynak, az elvéből levezetett biztos 
ismereteket rendszerbe kell foglalnia és mint 
ilyet mindinkább tökéletesítenie. Már az 
egyes theologiai tudományágak külön-külön 
is egy-egy rendszert képeznek, de ismét bele-
olvadnak egy felsőbb rendszerbe. 

így jött létre évezredes fejlődés folytán 
a mai theologia, amely ma is már 8—10 
tudományágat ölel fel, de ezeknek száma is 
idővel újakkal fog gyarapodni. Legjobban át-
tekinthetők e szakmák az általában elfogadott 
felosztás szerint: I. Történeti theologia, ide-
tartoznak a szentírástudomány és az egyház-
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történelem és segédtudományaik. I!. Elméleti o 
theologia, ide tartoznak : a bevezető bölcselet, 
az alapvető hittan, az ágazatos hittan és a 
morális. III. Gyakorlati theologia, idetartoznak: 
az egyházjog és a lelkipásztorkodástan. 

Ezen tudomány-rendszer kifejlődésének 
első csiráit az apostoli korban látj uk, tovább-
vitelét az ókori Szentatyák iskoláiban és művei-
ben, kiépítését a középkori egyetemeknek, 
főleg a párisi egyetemnek, theologiai fakul-
tásain, betetőzését az egyes theologiai szakmák-
nak XVI—XVIII. században végbement külön-
választásában és önálló továbbfejlesztésében ; 
de még ezzel sem ért véget a fejlődés, az 
egyes szaktudományok intenziv fejlődésén 
kívül újabb kiválás útján a további extenzív 
fejlődésének is meg vannak a tág lehetőségei. 

Jól megkell különböztetni ettől a theologiá-
tól, a kath. theologiától, a hittudománytól a 
vallástudományt (Religionswissenschaft);ezen 
legújabb tudomány alatt ma az összes népek 
vallásaira vonatkozó tudnivalók összegét ért-
jük, amit régebben összehasonlító vallástudo-
mánynak neveztek. Tudományos rendszerbe 
öntve és genetikus elvre visszavíve, ez új tudo-
mány a tételes, akinyilatkoztatott, az abszolút 
vallásnak tagadását jelenti és a vallási igaz-
ságoknak teljes relativizálását, az egyes vallás-
nak csupán relatív jelentőségét hangoztatja. 
Hittudomány keretében mégdogmatörténetröl 
van szó, vagyis a dogma körüli accidentalis 
fejlődésről, míg a vallástudomány keretében 
vallástörténetről vagyis a különféle vallások 
közti fejlődés történetéről, amelyet Wundt a 
néppszichoiogiába állít be. 

Ezzel a vallástudománnyal szemben a 
kath. hi t tudománynak egyszerű létezése is 
már öntudatos hitvallomás és tudományos 
védelem, amelynek érdekelnie kell nemcsak 
a végzett theologust, a papot, hanem minden 
katholikus hi vöt is. 

Nagy baj volna, ha a kath. hit tudománynak 
ezt a jelentőségét a modern élet kath. mozgal-
mainál valaha ignorálnák. Katholikus hit-
hüség, erkölcsi korrektség, theologiai dilet-
tantizmus és enciklopedizmus nem elégségesek 
még ahhoz, hogy korunkban a katholikus 
egyháznak állandó befolyása a társadalmi 
életre, a közéletre biztosíttassék. Az a szellemi 

irányzat, amelynek nincsen meg a maga 
mélyen megalapozott tudományos rendszere, 
ha még úgy volnának tárcaírói és conférencier-
jei, nem tudja magát állandóan a felszínen 
tartani. Mig a szocializmus csak demagógoknak 
vagy államregényeknek volt eszménye, addig 
békés vagy forradalmi utópiának tarthatták, 
de amióta tudományos rendszerbe öntötték, 
azóta komoly elmélet lett belőle, amellyel 
minden államnak számolni kell és amely 
máris igen sok szociális reformmunkára 
adott útmutatást és inspirációt. 

így felfogva a kath. theologia nemcsak 
a klérusnak dolga, hanem közkincse a katho-
likusok egyetemességének. És ha ez az való-
ban, akkor annak művelését, továbbfejlődését, 
virágzását előmozdítani nem annyi, mint 
csupán papi dolgot istápolni, hanem az egyház 
egyetemes érdekét szolgálni. Ma, mikor az 
egyháznak, egy országban, létéről vagy nem 
létéről, tűréséről vagy elnyomásáról esik oly 
gyakran a szó, jó volna ezt soha szem előtt 
nem téveszteni. Ennek a szempontnak kellő 
méltánylása mellett máról holnapra magasra 
kellene felszöknie a theologiai tanárok által 
teljesített munka egyházi és társadalmi érté-
kelésének is. 

Epen azért a theologiai irodalom és a 
theologiai időszaki irodalom állása nem csupán 
speciális vag}^ partikuláris érdeklődésre, 
hanem egyetemes érdeklődésre tarthatna 
számot. Hogy theologiai művek megjelenjenek 
és mennél könnyebben kiadhatók legyenek, 
hogy a theologiai aktuális kérdések szak-
folyóiratban mennél sűrűbben és gyorsabban 
közrebocsáthatók legyenek, ez egyetemes egy-
házi érdek, amelynek sokkal távolabb ér a 
hordereje, mint sem amennyire kiterjed olva-
sóinak köre. Épen azért a theologiai irodalom 
körül való maecenáskodás is, ha még oly fehér 
holló is napjainkban, nem magán passziónak, 
hanem közhasznú cselekedetnek minősítendő. 

Kívánatos volna, hogy a világi elem 
főleg a kath. társadalom élite-je, a theologiai 
irodalom támogatásával mutassa ki érdek-
lődését, de azt is, hogy ezen irodalomnak 
olvasásával szerezze meg magának azt a 
tudományos jártasságotatheologiának legalább 
némely, neki kedvesebb tájékain. Épen erre 



4 RELIGIO LXXIl. évf. 1913. 

alkalmasa theologiai folyóiratoknak olvasása; 
ritkán lesz oly szám, amelyben valamely 
theologiai cikk világit is ne érdekelne és 
lekötni nem tudna ; a szakterminologia nehéz-
ségeit is hamar sikerül leküzdeni. 

Ezért igazán megkárosítása az egyház 
általános érdekeinek, ha valamely országban 
— sajnos, így van ez minálunk is — a theo-
logiai szakirodalom, ahelyett hogy fejlődnék, 
szűkebb térre szorul, és a meglevő theologiai 
szakfolyóiratok pártolás vagy szellemi munka-
erők híján megszűnnek, mint arra több 
példát láttunk a közelmúltban. 

Örvendetes a vallást és a vallásos érzü-
letet képviselni, védeni és világiak közt mulat-
tatva terjeszteni kivánó nem theologiai idő-
szaki sajtónak minden újabb gyarapodása, 
de ez, nem szabad, hogy akadálya legyen a 
theologiai szakirodalom pártolásának és támo-
gatásának. 

Ismerjék fel mindnyájan, papok és világiak 
egyaránt, a tudománynak erejét és a hittudo-
mánynak isjelentőségéta tudomány századában. 

A kétezer éves és az egész világra kiter-
jeszkedő kath. egyháznak hivatalos tudo-
mánya a theologia, amelynek hazánkban is 
körülbelül százra rúg kiváló tollú munkásai-
nak szorgalmas csapata. Ezen tudománynak 
szolgálatában állott 72 év óta ami«Religio»-nk, 
ezért állottak a lap elén a Pázmány-egyetem 
hittudományi karának fényes nevű elődei, 
mint készséges mentorai az if jabb theologus 
nemzedéknek. Szép sora a theologiai Íróknak 
kapott alkalmat és ösztönzést a későbbi 
nagyobb arányú tevékenységre az első siker-
ből, amelynek e lap volt a szintere. 

Újult erővel, bízva Isten segítségében, 
lépi át a «Religio» az új esztendő küszöbét, 
magasra tartva az egyház tudományának, a 
szent tudománynak, a theologiának zászlaját. 

Hanuy Ferenc dr. 

ANGSTER JÓZSEF és FIA 
o r g o n a - é s l i a r n i o n i u m - í i y á r , P É C S . 

O O Alapíttatott : 1867. évben. O O 
A bpesti Bazil ika nagy orgonájának épitői. 

Csak első dijakkal kitüntetve. 
Pécsi orsz, kiállításon legelső dijjal, állami aranyéremmel kitüntetve. 

II. AZ ÖRÖK VÁROSBÓL 

A s z e n t f e r e n c i e k n e m z e t k ö z i k o l l é g i u m a 
X. P i u s p á p a c l ő ü . Ő Szentsége december 21-én 
tróntermében külön kihallgatáson fogadta ezen kollé-
giumnak különféle nemzetekhez tartozó növendékeit 
(összesen: 55) Domenico M. Tavani kollégiumi rektor 
vezetése alatt, aki a kollégium ragaszkodásának és sze-
retetének adott kifejezést a Szentatya iránt, amely 
érzelmeket a nagy assisi alapító magának a regulá-
nak kezdetén és végén előírta a rend tagjainak. 
A Szentatya feleletében örömét fejezte ki ezen érzel-
mek felett. «Aki a pápát szereti — mondá — az 
Krisztust szereti. Ha most örültök, bogy az Atya 
házában vagytok, akkor maradjatok is meg mindig 
a fiúi engedelmesség és szeretet érzelmeiben.» A kará-
csonyi üdvözlő szavakra pedig azt Ígérte meg a 
Szentatya, hogy egyik karácsonyi szentmiséjét, a három 
közül, a kollégiumért fogja felajánlani. 

A S z e n t a t y a é l ő s z ó l teli i n t e l m e i a f r a n c i a 
p ü s p ö k ö k h ö z . Tudvalevőleg ezen évben, mint a 
visitatio ss. l iminum ötéves ciklusának (1911—5.) 
második évében a spanyol, portugál, francia, belga, 
holland és angol püspökök voltak kötelesek Ró ' 
mába menni ad ss. limina visitanda. (Jövő évben 
Európa többi országai, köztük hazánk is kerülnek 
sorra. Italia éve a tavalyi volt.) Ezen alkalmakkor 
X. Pius úgyszólván az összes francia püspököknek 
ismételte abbeli óhajtását, hogy igyekezzenek a katho-
likus híveket tisztán vallási téren tömöríteni az egy-
ház védelmére és intézményeinek szolgálatára. A Szent-
atya külön is panaszkodott a francia katholikusok-
nak lassú ébredéséről és szervezéséről ; ő ennek okát 
abban látja, hogy a francia katholikusok az egyház 
ügyét különféle politikai és társadalmi irányokat 
követő egyesületekben igyekeznek szolgálni, amelyekbe 
azonban a más irány hivei természetesen vonakod-
nak belépni. Az Univers ilyen egyesületnek látja a 
«L'Action Libérale.» egyesületet is, amely igen disparát 
elemeket ölel fel és azért prosperálni nem tud. 
Ehelyett a pápa kívánságára az Union Catholique-ot 
kell megteremteni. (Ez megfelelne ami Kath. Szövet-
ségünknek és Kath. Népszövetségünknek.) A La Croix 
kath. lap nehéz és hosszas fáradság mellett véli csak 
megvalósíthatónak a Szentatya tanácsát, míg az 
Univers örömmel üdvözli azt. 

Ajánlják kitűnő hangú és erős szerkezetű 
légnvomatu és elektromos berendezésű 

ORGONÁIKAT 
a legjutányosabb árak mellett, művész ie s 
kivitelben, o o o Raktáron kitűnő hangú 

harmoniumok minden nagyságban. 
Elektromos fu j t a tó készülékek. Árjegyzéket k ívána t ra ingyen. 
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X f ranc iaország i püspök i s z é k e k betö l té-
s é n e k módja . A mai kánonjogi ins commune a 
püspöki székek betöltésére nézve a pápai szabad 
adományozás, amely alól csakis kivételképen maradt 
fönn némely országban (Ausztriában: Salzburg és 
Olmütz, azután Poroszország, Baden, Württemberg és 
Svájcz eg}' része) a püspök-választás a káptalan által, 
valamint az egyes államfőket (Európában: Ausztria, 
Magyarország, Bajorország, Spanyolország) megillető 
kinevezési jog, amely kétféle joggal szemben a pápát 
csak a confirmatio joga illeti meg. Franciaországban 
is a szeparációig (1906. december 10.) a köztársaság 
elnöke nevezte ki a konkordátum alapján a püspö-
köket, de 1906. óta Franciaország a «ius com-
mune)) jogterületébe kebeleztetett, ahol már régebben 
ott voltak Olaszország, Svájcz másik része, Belgium, 
Hollandia, Nagy-Britannia, az Egyesült-Államok stb. 

A «L'Univers» értesülése szerint a mult hetek-
ben megtartott metropoliai püspök-értekezleteken, a 
«Codex iuris canonici»-ről folytatott tanácskozások-
nál felmerült az a terv is, hogy kérni kellene 0 
Szentségétől a püspöki székek betöltésénél a kápta-
lanok ősrégi választójogának visszaállítását, legalább 
is az irlandi és az unióbeli példa szerint, úgy, hogy 
a francia káptalanok a püspöki székre nézve hármas 
jelölést terjeszthessenek a pápa elé. (lrlandban a 
comprovincialis püspökök és a papság együttesen, az 
Unio-ban csak a comprovincialisok tesznek hármas 
jelölést, amely persze a pápát nem köti.) 

A legújabb jogfejlődés folyamatát nézve, a szóban-
forgó kérelem esélyei nem mondhatók kedvezőknek. 

Erre vall az Osservatore Romano december 17.-iki 
számában megjelent félhivatalos közlemény is, amely 
mint furcsaságot leszegezi a Figaro munkatársának, 
,.Julien de Narfon-nak, a Figaro december 12.-iki szá-
mában tett azt az állítását, hogy mivel Franciaország-
ban a püspöki székek épen úgy állanak a pápai 
szabad adományozás alatt, mint a missióterületeken, 
azért a kúria Franciaországot nem is látszik a művelt 
nemzetek közé sorolni. Az Osservatore Romano rá-
mutat arra, hogy a pápa Itáliában, Belgiumban és 
még más művelt országokban is, melyek pedig nem 
missióterületek, szabadon adományozza a püspök-
ségeket és ezen országokban sem birnak a káptala-
nok püspökválasztási, vagy az államfők kinevezési 
joggal. 

Narfon nincsen, mint látszik, tisztában a dolog-
gal. A missióterületek («terrae missionis»), valamint 
némely, bár rendes hierarchiával biró államok (pl. 
Ausztrália) a Propaganda alatt állanak és ott a 
püspöki székek és az ap. vikáriusi állások a Propa-
ganda által töltetnek be; míg az egyház egyéb részei-
ben («provinciáé Sedis Apostolicae») a püspöki székek 
betöltését, akár szabad adományozás, akár csak pápai 
megerősítés útján történik az, a pápa a S. Congregatio 
Consistorialis útján gyakorolja. A pápai szabad ado-
mányozás tehát nemcsak a missióterületek joga, 

hanem a «provinciáé Sedis Ap.» területeken is, ez 
jelenleg a «ius commune», amely alól persze eddig 
is voltak és vannak kivételek (mint fent részben 
elősoroltuk), és nem lehetetlen, hogy a jövőben is újabb 
kivételt engedjen a pápa, bár ez Franciaországot 
illetőleg nem mutatkozik valószínűnek, legalább is 
egyelőre. 

Az e l s ő éjféli m i s e a c a m p a g n a - i e l s ő új 
p lébániában . X. Pius pápa tervbe vette, hogy plé-
bániákat állít föl a Campagna-ban (Ager Bomanus), 
amely alatt a Bóma városát minden oldalról körül-
vevő síkságot értik, a sabini (Tivoli) és albano-i 
hegyektől kezdve a tengerig, mert eddig ezen kiter-
jedt síkságnak földmívelő és pásztor népe teljesen 
el volt hagyatva és valósággal nomádéletet élt az 
elszórtan fekvő pusztákon és szállásokon (tenute), 
amelyeket a tulajdonosok helyett nagybérlők (mercanti 
di campagna) bérelnek és műveltetnek a földmíves 
munkások által. Ezen szegény nép részére az első 
plébániát ez évben állította fel X. Pius pápa Cer-
velletta-ban, a tivolii uton, és ez idén volt az első 
éjféli mise, amelyre messziről eljöttek a szegén}' 
munkások és pásztorok, férfiak és nők, Perosi és más 
mesterektől származó énekeket zengedezve az isteni 
kisded imádására. A hajnali és a délelőtti szentmisén 
is megtelt az új plébániai templom hivő néppel. 
Ezen sikerült kezdet után rohamosan fogják követni 
az elsőt az új plébániák a Campagna egyéb részeiben is. 

A N a g y - K o n s t a n t i n - f é l e jub i l eumhoz . Bómá-
ban folytatásos történeti és archeológiai előadásokkal 
tartják élénken a közhangulatot a milviusi hídnál 
aratott győzelem (312.) 160Ü éves jubileuma alkal-
mából. A lefolyt hónap vasárnapjain P. Angelucci a 
S. Marcello-templomban tartott ilyen előadásokat. 
December 15-én P. Angelucci Nagy Konstantin meg-
kereszteltetésével foglalkozott és Eusebius jelentése 
mellett tört lándzsát, amely szerint Nagy Konstantin 
halála előtt (337.) vette föl a keresztséget Nicomediá-
ban. A római szent Silvester-legenda tehát téved, 
mikor Nagy Konstantin megkeresztelését Bómába 
teszi, ahol maga Silvester pápa keresztelte volna 
meg a császárt a Laterán mellett levő baptisterium-
ban ; e legenda szerint a császár bélpoklosságba esett, 
és hogy ettől szabaduljon, Bómába hivatta Szilveszter 
pápát a Monte Soratte-ról, ahol a pápának rejtek-
helye volt. December 22-én P. Angelucci Nagy Kon-
stantin császárnak képeivel és szobraival foglalkozott, 
nevezetesen ismertette az egykorú Nagy Konstantin-
szobrot, amely a császár thermáiból került elő és 
most a lateráni templom portikusában áll. A Lateran 
mellett volt felállítva 1473-ig a most a Kapitolium 
terének közepén álló Mark Aurél szobor is, még pedig 
valószínűleg ott állt már a II. század óta és fönn-
maradását csak annak köszönhette, hogy a keresz-
tények Nagy Konstantin szobrának tartották, mert a 
császár által épített bazilika mellett állott, pedig 
Mark Aurél szobra azért állott itt, mert Mark Aurél 
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a lateráni császári palotában született és nevelke-
dett. 

Érdekes még P. Angelucci előadásából azon meg-
jegyzés, hogy a milviusi győzelem után az első kará-
csonyt épen S. Marcello-templomban ülték meg ünne-
pélyesen, amelyen jelen volt Melchiades pápa János 
és Silvester áldozárokkal, Lucina matronával (ennek 
telkén építette volt Marcellus pápa a biborosi titu-
láris templomot) és más az utolsó üldözést átélt 
hitvallókkal. 

P á p a i d ö n t é s a k e r e s z t é n y m u n k á s s z i n -
d iká tusok ü g y é b e n . A Germania által képviselt 
szigorú irány közt (amely csakis a kath. munkás-
szervezeteket pártolta) és a Kölnische Volkszeitung 
által képviselt szabadabb telfogás közt (amely vegyes 
vallású vidékeken ezeken kívül más hitvallásbeli 
keresztényeket is befogadó «keresztény szindikátu-
soknak» felállítását is szorgalmazta) X. Pius pápa egy, 
1912. szeptember 25-én kelt, a németországi püspöki 
karhoz intézett enciklikában («Singulari cjuadam», 
Acta Ap. S., nov. 15. sz.) hozta meg az elvi döntést 
és adott egyben gyakorlati utasítást. 

Az elsőt illetőleg a pápa a felekezetköziség ápolá-
sában az indifferentizmus veszélyét látja és azért 
kath. vidékeken kizárólag kath. munkásszervezetek 
(Arbeitervereine) felállítását tartja helyesnek; azon-
ban a pápa helyesli a nem katholikus munkásszer-
vezetekkel való szolidaritást is, de ez rendszerint csak 
kartell alakjában történjen, amelyek a kath. és a nem 
kath. szervezetek egymással kötnek. 

A kérdés gyakorlati részét illetőleg az enciklika 
második, intézkedő részében a következő utasításokat 
ad ja : 

1. Katholikus munkások beléphetnek a meglevő 
keresztény szindikátusokba és bizonyos, alább meg-
jelölendő kautelák mellett tagjaik maradhatnak addig, 
amíg a speciális körülmények idővel ezen közös 
tevékenységet tilossá nem fogják tenni. 

2. De a kath. munkásoknak, kik a ker. szindi-
kátusoknak tagjai, kötelességük egyúttal tagokul 
belépni az ott helyben levő kath. munkásegyesületbe 
is, hogy így a kath. szellemben a munkások meg-
tartassanak és a ker. szindikátusokban való részvétel-
ből kárt ne valljanak. 

3. Másrészt szükséges előfeltétele a pápai enge-
délynek az is, hogy az ilyen keresztény szindikátusok 
életében, eljárásában, előadásaiban és irataiban sehol 
a kath. egyházra hátrányos vagy az egyház tanítását 
és fegyelmét sértő dolgok ne forduljának elő, amire 
ügyelni elsősorban a püspököknek dolga, de ezen-
kívül maguk az ilyen szindikátusokban működő kath. 
munkások is kötelesek azon kautela biztosításán 
doigozni. Különösen arra kell vigyázni a püspökök-
nek, hogy az erkölcsöt (magánjogok, szeretetbeli kö-
telességek stb.) érintő munkásmozgalmi tények sohase 
ütközzenek az erkölcs szabályaiba. (Sztrájk!) 

Végre a befejezésben a pápa a két irányzat hiveit 

az egymás ellen való agitáció abbanhagyására szó-
lítja fel és különösen is helyteleníti azoknak eljárását, 
akik a munkásegyletek egységesítésének örve alatt 
valóságos irtóháborút indítottak a kath. munkás-
egyesületek ellen a ker. szindikátusok érdekében. 

N a t h a n s i n d a c o h a r m a d i k székfog la ló ja . 
Az örök város egyesült progressiv pártjai (blokk) 
most decemberben, harmadízben, újra polgármesterré 
választották az izraelita vallású Nathan-t. 

Nathan sindaco december 20 án tartotta meg 
székfoglalóját, amelyben dicsekvéssel emlegette har-
madszori megválasztatását; ebben ő részrehajlat-
lan eljárásának és szabadelvűségének elismerését 
látja, amely őt hivatala betöltésénél vezette vallási 
és osztálykülönbséget nem ismerve. Hivatkozott a 
blokk-nak összetartására, amelyre támaszkodva az 
örök város vezetősége, «a mult tradícióinak minden 
cselszövése dacára is továbbra is védeni fogja a 
demokratikus intézményeket és haladni fog a nagy 
és magasztos jövő felé vezető úton előre, hogy meg-
szabadítsa az embereket és a közviszonyokat a tétlen 
semmittevés és a hiszékeny tudatlanság által okozott 
károktól». 

December 23-án tartotta meg Nathan sindaco 
programmbeszédét,amelyben felsorolta a jövő teendőit, 
amelyek közt elsőnek az Ostia-ból a tengerhez vezető 
vasutat és a Piazza Colonna rendezését említette fej. 
Majd a közgazdasági programúira térve át és a lakás-
kérdés rendezését helyezve kilátásba, így folytatta : 

«Mindig azon vagyunk, hogy a kenyerek és halak 
szaporításával kielégítsük a tömegek éhségét, de a 
sokfelől (!) kivetett hálók (!) néptelenné tették a tengert, 
és Jézus, szerencsétlenségünkre, nincs már a földön». 

Igazán kíváncsiak vagyunk, mikor akad már a 
«Roma aeterna»-ban bátor és tekintélyes ellenzék, 
amely ezt a vakmerő sindaco-t Italia és Róma múlt-
jának és népe mostani vallási meggyőződésének tisz-
teletére megtanítja. 

III. TUDOMÁNYOS CIKKEK, ^ ( v d ^ M 
cva c/D KÖZLEMÉNYEK, ÉRTEKEZÉSEK 

Miért k é p t e l e n az Iz lam m ű v e l ő d é s r e ? 

Erre a kérdésre több szempontból lehet vála-
szolni. Én a bölcselet nézővonalából szemlélődöm. 

Minden népben annyi a kulturaképesség, amennyi 
a bölcselkedő szellem és fogékonyság. A bölcselet a 
gyökere és virága minden művelődésnek. Gyökere, 
mert belőle fakad az igazi tudományos érdeklődés, 
a természet titkaiba vágyódó bepillantás, a világ-
lölötti tények elgondolása, a természetes létnek maga-
sabb látkörrel való kibővítése. Virága, hiszen a böl-
cseleti szellem nemcsak lendítő erő, de összefoglaló 
törekvés is; nemcsak a szellemi élet szökőkútja, 
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hanem az összes értékeknek egységesítője és fel-
mérője. 

A bölcselkedő szellem ellensége az önelégült-
ségnek, a megnyugvásnak, a befejezettségnek. Érzi, 
hogy az emberi lélek minden szóba foglalt igazságnál, 
minden sikernél gazdagabb. Érzi, hogy minden igaz-
ság mag, amelynek van benső tervszerűsége, cél-
szerűsége, fejlődőképessége. Meggyőződése, hogy a 
szellemi élet sohasem kész, az folyton készül. Szö-
vetén dolgoznak a szines egyéniségek, a különböző 
képességekkel és rátermettséggel biró népfajok, az 
eszményekért küzdő századok. A bölcseleti rend-
szerek, a belőlük kiszökkenő világnézetek, a lelki 
haladásnak állomásai, amelyeken és amelyekben a 
lélek megnyugszik és erőt gyűjt további útjához. 

A bölcselkedő szellem tehát helyes betekintést 
vet önmagába, a lélek titkaiba, annak hivatásába, 
természetrajzába. Erre csak a bölcselő képes. Sem a 
vallás, sem a tudomány ki nem domborítja a lélek 
ezen oldalát, az ember hivatásának, képességeinek 
ilyen célját. A vallás benső természeténél fogva birja 
az igazságot. Valóban a beatus possidens! Valóban 
Isten akaratának kinyilatkoztatója. Az őszinte vallá-
sosság a legszilárdabb meggyőződés, a természet-
fölötti dolgoknak legbiztosabb kincsesháza. De ép 
azért számára nincsenek megoldatlan kérdések, nyi-
tott ajtók. Ha az ember lelkivilágának más igénye 
nem volna, akkor a vallásosság a maga kegyelmei-
vel teljesen kielégítené, valóban boldogítaná. Ám az 
ember a természetben is él! Itt is vannak nagy 
titkok; itt is fölmerülnek nagy kérdések! És mikor 
a természet a kegyelemmel, az anyag a szellemmel 
együtt a megismerés körébe jut, akkor a kettőt a 
bölcselet hozza összhangba. Felelete világnézetben 
jut kifejezésre, amely ugyan magában hordja a nehéz-
ségek csiráját, de egyűttal a léleknek mozgalmassá-
gát, termékeny nyugtalanságát is. E vajúdások pedig 
arra ösztönzik, hogy soha ne pihenjen, hanem az 
anyagot a szellemi erőkkel, az ösztönöket a vallás 
erejével áthassa. 

A tudomány sem alkalmas a lélek benső moz-
gását fokozni. A tudomány is szeret végső következ-
tetésekhez jutni és kutatását befejezni. A bölcselő 
szellem azonban a megoldásokban csak ideiglenes 
sikert lát. Minden igazságot más kapcsolatokba hoz és 
más eszmények szolgálatába állít. A bölcseleti szel-
lem tehát a léleknek csodálatos idegessége, nyug-
talansága, amely úgy a vallásos, mint a tudományos 
embert arra ösztönzi, hogy önmagát folyton meg-
figyelje, képességeit fölmérje, céljait átvizsgálja, isme-
reteit tágítsa, igazságait minden sugár irányában ki-
terjessze. Az eget a földdel ; a szellemet az anyaggal; 
a gépiességet az önkénytességgel ; a mozgást a nyug-
vással; az általánost az egyénivel stb. folyton össze-
'méri és az ellentéteket áthidalja. Ha a világot úgy 
ismernők, mint a tenyerünket ; ha általános intuíció-
val és nemcsak részleges bepillantásokkal ismernők 

meg a lét nagy kérdéseit, akkor bölcselkedő szellemre 
nem volna szükségünk. De amig csak ex parte cog-
noscimus és in speeulo videmus, a bölcselet az 
egyedüli eszköz, amely a lélek érdeklődését, eleven 
mozgalmasságát, áldott kíváncsiságát ébren tartja. 
Megvan a bölcselő szellem ? akkor van művelődésre 
is képesség! Nincsen meg? akkor pang, megrozsdá-
sodik és lesiílyed az egész szellemi élet. A bölcselő 
szellem az életlendület erejének fokmérője. Ezek a 
gondolatok lebegnek lelkem előtt, mikor vizsgálom, 
miért képtelen az Izlam a művelődésre? Képtelen a 
bölcselkedésre, tehát képtelen a művelődésre is. 

Pedig volt idő, mikor az Izlam eszméinek hatal-
mát nemcsak karddal, hanem műveltséggel is ter-
jeszteni és fönntartani iparkodott. Volt idő, mikor 
eszméit, gondolkodását az emberi szellem nagy 
hagyományaival kapcsolatba hozni iparkodott. Ez 
volt az Izlam kulturképességének erőpróbája. A ke-
reszténység fölszivta a görög és a római műveltséget; 
a kereszténység közvetítésével pedig az Izlam is át 
akarta venni a klasszikus világ szellemi örökséget, 
de nem sikerült. A középkor századaiban dőlt el 
már, össze lehet-e egyeztetni a Koránt az észszel; a 
hitet a tudománnyal és az eredmény a bölcseletnek, 
az észnek legyűrése volt. A bölcseletnek felszámolása 
pedig maga után vonta a tudományos szellem csődjét 
is. Azóta pedig nem volt föltámadás! 

2. De hogy történt mindez? 
Az Izlam vallásos fanatizmussal indult hódító 

útjára. Elpusztította mindazt, ami a Korán útjában 
állott. így lett az alexandriai hires könyvtár Amru 
áldozata. (640.) A fegyverek zajában különben is 
hallgatnak a múzsák. Csak akkor lett más a szellem, 
midőn a mohamedánizmus a belső szervezés és 
rendezés útjára lépett. Akkor fölébredt a léleknek 
nemesebb fele és a hódítók a meghódoltak szellemi 
javait is kisajátítani vágytak. 

Az Abasszidák (750.) uralma alatt indult meg a 
művelődés mozgalma. A szir keresztények, főleg 
orvosok először orvosi, majd görög bölcseleti munká-
kat is fordítottak arab nyelvre. A nisibisi és gandi-
saporai bölcseleti és orvosi iskola kulturhivatást 
teljesített a mohamedánok között is. És megindult 
az arabs lélekben is az az általános és szinte emberi 
természetünkhöz tartozó lelki folyamat, midőn a fides 
quaerit intellectum, a hit keresi az észt és a vallás 
igazságait értelmi törzsfogalmaival (kategóriáival) is 
megérteni igyekszik. 

A bölcselők azonban mihamar két pártra sza-
kadtak. Az egyik párt, a fideisták, a Korán és a hit 
alapjára helyezkedtek; a másik párt az ész jogait 
vitatta. A mutakaleminek és a suffisták a hiszek, 
hogy értsek, credo ut intelligam elvét vallják; a 
mutazalok és a hivatásos bölcselők az intelligam, 
«értsek» álláspontját védték. De nem mindig azért 
kívántak érteni, hogy higyjenek. Az észt és a hitet tel-
jesen elválasztották. 
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És mik voltak az arabs lélek főbb nehézségei. 
Mi iránt érdeklődtek ? Feleletet akartak a következő 
kérdésekre? Mi az Isten ? Örök-e az anyag és a világ? 
Hogyan fejlődött ki e világ? Mi a lélek? Egy egyete-
mes lélek van-e, vagy minden ember lelke önálló 
egyed ? Kiterjed-e Isten tudása az egyes dolgokra, 
vagy csak általánosságban látja a világ folyását? Van-e 
Gondviselés, vagy nincs? Van-e végzet, amely szerint 
sorsát senki el nem kerüli, vagy nincs? 

Voltak ismeretelméleti nehézségeik is. Fölméri-e 
az ész a világot ? Képes-e mindent megismerni, vagy 
sem? Az intuitiv, a misztikus önkívület tárja-e föl a 
valóságot, vagy a fogalmi gondolkodás? 

Erkölcsi nehézségeik: Van-e a jó cselekedetnek 
értéke, vagy nincs? Isten oka-e a rossznak, vagy az 
ember? Van-e egyáltalán különbség a jó és a rossz 
között? 

Mindezek a kérdések úgy összekeverődtek, hogy 
megnyugtató kibontakozást sem a fideisták, sem a 
szabadgondolkodók nem tudtak találni. A politikai 
hatalom erőszakos beavatkozása vetett véget a szel-
lemi küzdelmeknek. Nem is történhetett máskép ! 
A Korán hívei teljes irracionalizmusba sülyedtek ; a 
bölcselet hivei pedig a hitet minden észszerííségből 
kivetkőztették. 

Nem szükséges külön-külön részletezni, ki mit 
vallott. Mindnyájunknak hite sugalja, mit taníthattak 
a Korán hivei és mit a szabadgondolkodók? Az 
ellentétek ma is fönnállanak a pozitív hit vallói és 
a hitetlenek között. Csak a túlzásokra kívánok rámu-
tatni. A Korán hivei a hit érdekében az ész meg-
értő képességét lekissebbítették és a bölcseletről 
(destructio philosophorum) azt állították, hogy az 
igazságnak csak nagyon szűk körét tárja elénkbe és 
azt is homályosan. Azért az ismeret magasabb for-
rásához, a léleknek isteni megvilágosításához fordul-
tak, mert csak ez a misztikus látás és nem a bölcselet 
nyitja ki szemeinket. Es amint az értelem jelentősé-
gét csökkentették ép úgy az akarat szerepét is leron-
tották. Az ember semmit magától nem akarhat. Sem 
jót, sem rosszat. Minden cselekedete isteni mozgatás 
eredménye. Isten akaratát pedig nem a bölcsesség, 
vagy igazságosság kormányozza, ő föltétlen önkény-
nyel működik. Amit tesz, az jogos, mert ő teszi. 
Bármi történjék is az emberrel, nincs oka panasz-
kodnia. Nincs oka panaszkodnia a jónak, ha Isten 
őt bünteti, míg a rosszakat megjutalmazza. «Isten 
akarja», ez mindennek kategorikus imperatívusza. 
A teremtmények az isteni akarat föltétlen intézke-
dése, végzése alatt állanak, saját sorsukra semmi 
befolyással nincsenek, mert ilyen sors nincs is. 

Ez az értelmi, akarati és erkölcsi nihilizmus 
lehet-e kulturtényező ? Lehet-e az észnek valamelyes 
lendülete, az akaratnak acélossága, az önbizalomnak, 
a fejlődés vágyának alapja a Korán gondolatainak 
hatása alatt? Ebben a szellemi légkörben az egyén 
elveszíti jelentőségét, munkakedvét, törekvését! 

A Korán ellenfelei, a mutazalok és a bölcselők 
az ellenkező végletbe estek. A végletek végleteket 
szülnek! Nem látták meg azokat az érintkező pon-
tokat, ahol a hit és az ész szálait össze lehet fűzni. 
A hivők megtagadták az észt; a bölcselők pedig a 
hitet. Csakhogy ezt nem merték nyíltan és fönntartás 
nélkül megvallani. Nem mertek egyenesen szembe-
szállni a diadalmas Koránnal. A felelem szülte a 
«kétféle igazság» tanát, amely szerint lehet valami a 
vallás szempontjából igaz, ami a bölcselő előtt kép-
telenség és megfordítva! 

A hit és az ész ily széthasítása valamelyiknek 
csődjét kellett létrehoznia. Ez pedig akkor csak az 
észé lehetett. Pedig az ellentétek nem voltak oly 
mélyrehatók, hogy az egyensúlyt nem lehetett volna 
helyreállítani. Isten létét egyik fél sem tagadta. 
A világ örökkévalóságát Avicenna úgy értelmezte, 
hogy az mégsem igazi örökkévalóság. A lélek hal-
hatatlanságát mind a két fél elfogadta. A test föltáma-
dását azonban a bölcselők már elvetették. A Gond-
viselés kérdésében is eltértek egymástól. Viszont a 
bölcselők ép úgy lehetségesnek tartották Isten rávilá-
gosító munkásságát az ember elméjére, mint a misz-
tikus suffisták. A pantheizmus veszedelme pedig 
mind a két tábori fenyegette. 

Bármily sok pontban is érintkeztek, ki nem bé-
kültek. A bölcselőknek és bölcseletnek el kellett pusz-
tulnia. Keleten és Nyugaton egyaránt. Először Keleten, 
azután Nyugaton. El-Gasal Destructio philosopho-
rum című művének óriási hatása volt. Máglyákat 
emelnek a jámbor kalifák Bagdadban és nyilvánosan 
elégetik a bölcselők munkáit. A könyvtárakat átkutat-
ják és műveiket kiválogatják. Ily sorsra jutott a hires 
misztikusnak, Abdalkadirnak könyvtára is. És ezen 
Autodafék alkalmával gyalázó beszédek is elhangzot-
tak; minden bölcselőt külön-külön kipellengéreztek. 
A bölcseletről áttértek a tudományos térre is és a 
tudományok művelőit sem kímélték. Kinek lett volna 
most már kedve bölcselkedni ? Ki mert volna a köz-
szellemmel szembeszállni? A gondolat szabadsága 
végleg elköltözött Keletről. 

Ugyanez volt a sorsa Nyugaton, Spanyolország-
ban is a bölcseletnek. Az előkelő születésű és nagy-
műveltségű Averroes Arisztoteles leghűebb követője, 
hosszú ideig volt száműzetésben és csak nagynehe-
zen kapott kegyelmet. Utána már csak logikusok, 
mesteremberbölcselők, de nem vérbeli önállóan gon-
dolkodók tartanak föl egy kis bölcseletet, olyat, 
amelynek a világnézethez és a valláshoz semmi köze 
sincsen. 

A bölcselet üldözésével az Izlam lemondott arról, 
hogy szellemi műveltséggel haladjon előre. Csak a 
fegyverek erejére támaszkodott. De addig tartott sze-
repe itt is ott is, amig erős volt. Ha meggyöngült 
karja, kénytelen volt visszavonulni. És mi maradt 
utána? Semmi. Van-e a török kulturának nyoma 
hazánkban? Hatottak-e művelőleg a Balkánra? Te-
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remtettek-e új irodalmat, tudományt Észak-Afriká-
ban, Ázsiában? Csak épületeik, mecseteik finomsá-
gaira gondolhatunk némi megnyugvással. De ez sem 
eredeti, művészetük is idegen. Indiából lesték el, 
amint misztikájuk is, pantheisztikus, quietisztikusan 
szemlélő suffizmusuk is indus eredetű. 

3. És mégis az Izlam híveinek számában vissza 
nem fejlődik. Afrika állítólag a kereszténység szá-
mára elveszett. A missziók tevékenysége hiábavaló. 
A mohamedanizmussal nem birkózott meg sem Asszizi 
szent Ferenc lángoló lelke, sem Raimundus Lullus 
bölcselkedése és elméleti harca. A keresztes hadjá-
ratok pedig e tekintetben semmit el nem értek. 
A középkori keresztény világot mélyen sértette ez a 
hiábavaló fáradozás és míg voltak, akik önmagukra, 
saját bűnösségükre vetettek, viszont mások zúgolódó 
istenkáromlásra is fakadtak. 

Az Izlam a szó szoros értelmében vett «zárt 
kert.» A bölcselő, a szabadon kutató szellem elhervadt 
benne. Magasabb szellemi igények nem zavarják. 
Világnézeti kérdések iránt nem fogékony. Nem is 
lehet. A Korán nem tűr más világnézetet. Hit vagy 
hitetlenség, csak e két út lehetséges. De az a hit 
kizárja az észt, az a hitetlenség pedig a Koránt. 

Baj ez? Mindenesetre. De viszont ebben a zár-
kózottságban nagy erő rejlik. Ez a túlzó fideizmus 
őrzi a faj tisztaságát, a faj pedig a maga túlzó hit-
beli álláspontját. Volt idő, midőn a kereszténység az 
Izlammal nagyon nehezen érintkezhetett. Mindenféle 
törvények őrizték a kapukat. Ma a katholikusok, a 
protestánsok, a görögkeletiek át és átjárják az Izlam 
lepte világrészeket; Anglia, Olasz- és Franciaország 
a tényleges urak Afrikában ; Ázsiában pedig a Német 
és Orosz kolóniák valószinűleg olyan hatalommá 
fognak kinőni, mint pld. Angliának uralma Egyptom 
fölött. Ámde jelenti-e az európaiak hatalma a keresz-
tény művelődésnek az Izlamba való beszivárgását? 
Semmi esetre sem. Sőt talán ma távolabb vagyunk 
(emberileg szólva, mert Isten előtt semmi sem lehe-
tetlen) az Izlam átgyúrásától, mint bármikor, bár-
mily században. Amily mértékben folyik a moha-
medánok politikai szétdarabolása, oly mértékben 
dőlnek le a különböző fajtájú és gondolkodású mo-
hamedánok között a gyűlölködés válaszfalai. A vallás, 
a Próféta tisztelete, a kölcsönös megértésnek és kibé-
külésnek zálogává válik. A keresztény népek politikai 
sikerei tehát fölébresztik és megerősítik az Izlam 
vallási erejét. A vallásban való kölcsönös kibékülés 
pedig azzal a reménnyel kecsegtet, hogy ismét eljön 
az idő, amidőn az «igaz hivők» úralkodni fognak. 

Ám ép ez a vallásos újjászületés megint csak a 
Korán javára szolgál. Megint arra irányul, hogy a ' 
keresztény művelődés szellemi javai elől elzárjon. Sőt, 
mint az ujabb tapasztalatok igazolják, az Izlam is 
kilép a maga tartózkodó álláspontjából és tanainak 
terjesztését szivén hordja. Az európai fegyverek és hódí-
tások nyomába halad Afrikában a mohamedanizmus 

és míg a meghódított pogány törzsek az európaiakat 
csupa hátrányos oldalukról ismerik meg, a moha-
medán elviszi közéjük a maga egyszerű lelkületét, 
vallásos nézeteit, szellemi világát és gyűlöletét. Az 
európaiak adják az anyagi kulturát, a mohamedá-
nok a szellemit. Az európaiaktól félnek és gyűlölik 
őket, a mohamedánokat szívesen látják. S amily mér-
tékben szenved a mohamedanizmus a keresztények 
hódító politikája folytán, oly mértékben gyülemlik 
föl benne az ellenszenv a keresztény művelődés iránt 
és oly mértékben viszi át keserűségét a meghódított 
primitiv népek közé is. 

A minap olvastam Axenfeldnek, a német misszió-
telep igazgatójának, egyik igen érdekes cikkelyét az 
Izlam terjedéséről és általában az Izlam kérdéséről. 
Szomorúan írja le, hogy az európai művelődés számára 
Afrika és Ázsiának azon részei is, amelyek közelé-
ben mohamedanizmus van, elvesztek. A hódítók 
nem merik a térítés munkáját sehol sem nyiltan 
pártolni. Félnek a belső zavaroktól. Viszont a moha-
medánok misszió társulatokat alakítanak, amelyek 
a vallás terjedését és megerősítését célozzák. Ezek 
a mohamedán hittérítők a kereszténység elé nagy 
akadályokat gördítenek. Hittel hitet állítanak szembe! 
Meggyőződés ellen meggyőződést. Felvilágosító, mű-
veltséget terjesztő szellemi hatások nem használnak 
semmit. A mohamedanizmus érzéketlen minden más 
műveltség szelleme iránt, sőt attól elzárkózik, azért 
nem is engedi magát megszokott és átszármazott 
gondolatvilágából kiemelni. 

Végső következtetésem tehát, hogy az Izlam 
azért képtelen a keresztény műveltségre, mert alkal-
matlan minden szabadabb szellemi munkára. Befo-
gadta a kereszténységet a görög világ, mert leheteti 
lelkületéhez ésszel hozzáférni ; befogadta az akarat-
erős római, mert lehetett akaratára hatni ; befogad-
ták régen a kínaiak, az indusok, a japánok, mert 
mint műveltség- és bölcseletszerető népek érdeklőd-
tek a szellemi műveltség nagy kérdései iránt; be-
fogadták a barbárok is, mert elfogulatlan és nyilt 
lélekkel hallgatták az üdvösség igéit. Az Izlam szel-
lemében ezekből semmi sincs meg, ott az ész és 
akarat meg van dermedve, el vannak varázsolva. 

És mikor így Vízkereszt táján az ember a három 
bölcs alakjában látja a népek járulását az Üdvözí-
tőhöz, felsóhajt, mikor jön el az idő, amidőn ambu-
labunt gentes in lumine tuo! Mert még ennek a 
földnek nagyrésze nem ismeri csillagának fényét 
és az ő igazságának terjedése elé óriási akadályok 
gördülnek. Az ember úgy érzi, hogy amíg politikai 
erők, gazdasági válságok, nyelvi ellentétek és jogi 
különbségek mozgatják a történelem szellemét, 
Krisztus országa és szelleme csak nagyon lassan 
terjedhet. Ha azonban valamikor a távoli jövőben, 
a tér és idő szinte elenyésznek, és valami új erők 
életbe lépése folytán fizikai és szellemi életünk 
átalakul és az életeszmények más alakot öltenek'. 
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akkor az emberek szellemi közlekedése is szabadabb 
és önzetlenebb lesz, és máskép fogjuk nézni egymást, 
hivatásunkat, életcélunkat. Akkor lehull a hályog 
szemünkről, az indus Mája leplét lerántjuk arcunk-
ról és egymásban testvéreket fogunk látni és bor-
zadva gondolunk vissza a mult idők szomorú téve-
déseire. Ebben a távoli jövőben az Izlam is felébred, 
esze és akarata a bűvös hatások alól felszabadul 
és alkalmassá válik az emberiség egyetemes céljá-
nak és műveltségének megismerésére és ápolására, 
amelyet pedig csak a kereszténység közvetít. 

Trikál József dr. 

H u n y a d i Mátyás király Vetés i Albert 
e l l en . 

A magyar királyi kegyúri jog történetét a 
XV. században a királynak vitatott jogok teljes gya-
korlata jellemzi. Ha nem is tekintjük Zsigmond 
király 1404. évi schismatikus föllobbanását eredmé-
nyekben és hatásokban vészesnek, az egész század 
a királyi kegyúri jog kibővítésére törekszik úgy az 
apostoli szentszékkel, mint az egyes püspökökkel és 
káptalanokkal szemben. Az egyházi közjoggal ellen-
tétben a partikularizmus szellemében a főbb egy-
házi javadalmak betöltési jogának szekularizálására 
megindult lavina Hunyadi Mátyás király igyekeze-
teiben gyakran az önkény formáját ölti fel. 

Már Hunyadi János kormányzósága idején a 
köztudatba ment át azon fölfogás, hogy az egyházi 
javadalmak adományozása a korona jogait alkotja. 
Amikor fia a magyar trónra került, a kegyúri jogot 
nemcsak gyakorolni és fönntartani a kivívott terje-
delemben, hanem bővíteni és gyarapítani is iparko-
dott. Hunyadi Mátyás ép a kegyúri jog érdekében 
fölvett és folytatott küzdelmeiben az apostoli szent-
székkel gyakori összeütközésekbe jut, amelyekből 
diadalmasan és SZÍVÓS kitartásának győzelmével a 
királyi jogokat körülbástyázva jön ki.1 

Mátyás az apostoli szentszék joghatósága ellen 
emelt igényeit érvényesítette a legtöbb esetben. 
A királyi kegyúri jog éber, sokszor túlérzékeny őre 
volt a magyar püspökkel szemben is. Elénk világot 
vet törekvéseire Vetési Albert veszprémi püspökkel 
1473-ban támadt viszálya. 

Mátyás legkedveltebb diplomatáinak egyike volt 
Vetési, aki diplomáciai megbízatásainak sikeres le-
bonyolításával királyának és hazájának egyaránt nagy 
szolgálatokat tett.2 Kiválósága azonban nem kímél-
hette meg a királyi harag kitörésétől. 

Amíg Vetési Kázmér lengyel és Ulászló cseh 
királyokkal Mátyás nevében az 1473. év folyamán a 
neszei, majd a troppaui kongresszuson állandó béke 

1 Fraknói, A magyar királyi kegyúri jog, (Budapest, 
1895), 144. kövv., 185. kövv., 525. 

8 Fraknói, Mátyás király magyar diplomatái, (Budapest, 
1898), 32-51. 

létrehozásán fáradozik,1 a veszprémi káptalanban 
Kornis Mihály nagyprépost javadalomcserére lép 
Nagylucsei Orbán esztergomvári préposttal és budai 
olvasókanonokkal, aki egyúttal az ország alkincslá-
rosi tisztét töltötte be.2 A csere királyi beleegyezéssel 
a veszprémi nagyprépostságot a budai olvasó-
kanonokság helyett adta át Nagylucseinek. Kornis 
megelégedett a kisebb egyházi méltósággal. 

Vetési püspök a javadalomcserét, amely akarata 
és tudta nélkül történt, nem helyeselte, hanem a 
nagyprépostságot, mihelyt követségi útjából vissza-
tért, másnak adományozta. A püspöki eljárás vélt 
sérelmessége miatt Nagylucsei és Kornis panaszuk-
kal Mátyás királyhoz fordulnak, aki szokatlanul erős 
hangon ír rá jeles diplomatájára: 

«Szerfelett csudálkozunk — úgymond — azon, 
hogy ti, akik mindkét jogban jártasok vagytok, 
ennyire elfeledkeztetek a jogszabványokról, amelyek 
a javadalomcserét szabadnak, és pedig oly szabad-
nak minősítették, hogy a cserélt javadalmak senki 
másnak, mint a cserére lépőknek nem adományoz-
hatok, s a nagyprépostságot váratlanul másnak 
adtátok.» 

A király 1473. október 26-ikán tehát szigorúan 
megparancsolja Vetésinek, hogy a veszprémi nagy-
prépostságot a létrejött csereegyezmény értelmében 
adományozza Nagylucsei Orbánnak; «máskülönben 
— folytatja az oklevél — ha igazságos rendeletünket 
és jogunkat megvetitek, gondunk lesz rá, hogy igaz-
ságos rendeleteinket és jogi intézkedéseinket sértet-
lenül megtartsátok.3 

A királyi parancsnak mindazonáltal nem lett 
foganatja: Nagylucsei Orbán nem jutott a veszprémi 
nagyprépostság birtokába, hanem helyette a pécsit 
nyerte el. Az 1481. szeptember 5-ikén kelt pápai 
bulla Nagylucsei Dóczy Orbán magyar királyi 
kincstartót és pécsi prépostot erősíti meg a Csupor 
Demeter halálával megüresedet győri püspök-
ségben.4 

Vetési nem vesztette el mégsem királyának bizal-
mát ellenszegülése miatt; bizonyára megmagyarázta 
eljárásának okát. Mátyás már 1474. elején a szepes-
ségi Ofaluba küldi megbizottaként a veszprémi püs-
pököt, akinek nagy része lett abban, hogy ott 
Magyarország és Lengyelország között «örök béke», 
Mátyás és Ulászló között pedig három évre fegyver-
szünet létesült. Királyának kiküldetéséből Vetési 
megy Roverella Lorenzo ferrarai püspökhöz és pápai 

1 V. ö. Monum. Romana ep. Vesprimiensis, III. (Buda-
pestini, 1902), Proleg., XXIV., LXXXIII. 

2 V. ö. Kollányi, Esztergomi kanonokok, (Esztergom, 
1900), 112. 

3 Az oklevél eredeti papíron, amelyről a pecsét elve-
szett, az országos levéltárban van : Dl. 17503. 

4 Eube), Hierarchia cath. medii aevi, II. (Monasterii, 
1901), 185. — V. ö. Pray, Specimen hierarchiae Hung., 1. 
(Posonii et Cassoviae, 1776), 213. 
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követhez is, hogy a békekötés részleteiről jelentést 
tegyen.1 

Mátyás király és Vetési Albert veszprémi püspök 
között továbbra is megmaradt a jó viszony, amelyet 
többé nem zavart meg pillanatig sem a királyi kegy-
úri jog kérdése, amelynek jellemző lapját alkotja az 
1473. évi veszprémi eset. Lukcsics József dr. 

A k a l o c s a i ér sek i k ö n y v t á r ék ira tos terracotta-
h e n g e r e . 

Néhány évvel ezelőtt Kalocsán jártam. A gazdag 
és példás rendben tartott érseki könyvtár megtekin-
tése alkalmával a könyvtáros, főt. Winckler Pál úr, 
több ékiratos szöveget mutatott be, melyeket a meg-
boldogult egyházfejedelem egy exotikus vendége X. 
mezopotámiai főpap hagyott Kalocsán, valószínűleg 
hálából azért a szívélyes vendégszeretetért, amelyben 
ottléte alkalmával volt része. 

Az egész ékiratos gyűjtemény nem nagy. Most mái-
nem emlékszem pontosan, három vagy négy darabot 
tesz-e ki ? A kisebb tárgyak ujjnyi hosszú agyagszegek 
rövid feliratokkal, melyek tanúsága szerint Gudea, 
lagasi pateszi korából valók (Kr. e. 2500 körül), akinek 
nevét viselik és építkezéseiről tesznek említést. 
Az effajta agyagszegek épen nem mondhatók ritkák-
nak. Majd minden európai múzeumban akad egy-
néhány. A keleti egyházfő valószínűleg baghdadi 
hivei révén jutott birtokukba, ezek pedig de Sarzec 
báró, a lagasi (tel-loh-i) ásatások vezetőjének munká-
saitól kaphatták. A derék arabusok ugyanis ilyenkor 
lopnak, mint a szarkák, kisebb tárgyakat szó nélkül 
raknak zsebre, és ha lehet, értékesitik. Innen van, 
hogy egyes «antikák» csodálatos kalandok után 
kerülnek egy-egy európai gyűjtemény biztos men-
helyébe. 

A gyűjtemény legértékesebb darabjának azonban 
egy hordóalakú, 15 cm. hosszú terracottahenger 
látszott, amely hosszában 36 sort kitevő, rendkívül 
szép és könnyen olvashatónak Ígérkező ékírásos 
szöveggel van borítva. 

Láttára csaknem magánkívül lettem örömömben. 
Csakhogy, sajna, ez az öröm nem volt tartós. Mert 
a hengert kezembe véve nagy megdöbbenéssel konsta-
táltam, hogy ékiratos tudományom teljesen cserben 
hagyott. A henger 36 sorának több mint 500 jeléből 
alig tudtam felismerni egyet. Hiába erőitettemszememet 
és agyamat. A dolog nem ment, nem ment. A verejték 
kiült képemre és úgy éreztem magamat, mint a diák, 
amikor beszekundázik. Resteltem a dolgot szörnyen. 
Végül nem volt más hátra, mint őszintén meg-
mondanom: non liquet; ehhez türelem és nagyító-
üveg kell; ha megengedik, a holmit magammal 
viszem és otthon meglátom, tudok-e vele boldogulni. 
Nagy örömre rámhagyták, csak vigyem. 

1 Fraknói, Mátyás király magyar diplomatái, 44. 

Most már alig vártam, hogy hazaérjek s a rejtelmes 
felirat titkainak megfejtéséhez fogjak. De ime, újabb, 
még keservesebb csalódás ért. A jólismert ékek olyan 
furán, idegenszerűen vigyorogtak felém ! Akárhogy 
néztem, akárhogy forgattam drága hengeremet, azok 
az ékek mintha megbomlottak volna. Meg kell ugyanis 
jegyeznem, hogy a babyloniai írás elemeit alkotó 
ékek csakis három helyzetben fordulnak elő: víz-
szintesen ( c > — ) , függélyesen ( Y ) és ferdén (> ); az ék 
csúcsa pedig jobb felé, illetve lefelé mutat. A kezeim 
között levő hengert olvashattam akárhogy, forgathattam 
akárhogy, az ékek csak nem akartak normális 
helyzetbe jönni : az egyik irányban a függélyes ékek 
állnak tótágast a másikban a vízszintesek 
mutatnak udvariatlanul hátat( -<). 

Látva, hogy a dolog nem megy, lenyomatot 
akartam csinálni a szövegről. Federweisst és plaszti-
lint szerezve munkához fogtam. Mindjárt az első 
lenyomat után láttam, hogy az ékek helyzete a lenyo-
matban normális, tehát az írás tükörírás.1 E fel-
fedezés némileg megörvendeztetett, mert a lenyomat-
csináláshoz szükséges maszatos holmikat félrerakva 
hengeremet kis kézitükör elé állítottam és a tükörbe 
nézve tanulmányoztam szövegét. 

Ujabb bosszúság! Az ékek állása immár nor-
mális volt ugyan, de a jelekre most sem tudtam 
ráismerni. Hiába erőltettem a szememet, könnyezni 
kezdett, coniunctivitist kaptam s a munkát abba 
kellett hagynom. Néhány hét múlva újból elővettem 
hengeremet. Eredmény: ismét semmi. Azóta sokat, 
sokat vesződtem vele, végigtanulmányoztam minden-
féle ékírásfajtákat, ékíratfényképeket, de zöldágra 
még sem tudtam vergődni. 

Olykor eszembe jutott, hátha misztifikáció az 
egész? Hátha bűnös időpocsékolás minden perc, 
amit az én bolond hengeremmel eltöltök? De ezt a 
gondolatot nem bírlam bevenni. Az én kedves hen-
gerem finom kalligrafiája modern csaló munkája 
volna? Soha! Hiszen, ha valaki hamisítani akar, már 
csak nem úgy hamisít, hogy a hozzáértő egy pillanat 
alatt tisztában van a dolog mivoltával ? Es ha a 
henger hamisítvány, vájjon hol hamisították? Euró-
pában ? 

E föltevés kizártnak látszott, mert a henger 
ajándékozója Mezopotámiában jutott birtokába, oda 
pedig Európából nem igen importálhatták. Azonfelül 
európai hamisító nem viszi keletre, hanem Párisban 
vagy Londonban hozza forgalomba. A henger anyaga 
hamisítatlan mezopotámiai agyagnak látszott és így 
nem tudtam elképzelni, micsoda misztérium lappang 
furcsa írásjelei mögött. 

Mikor a hengert tovább nem tarthattam magam-
nál, elvittem Mahler Ede dr. bölcseletkari kollégához 

1 A régi babyloniak a tükörírást nem alkalmazták. A több 
mint 400 jegyet kitevő komplikált ékírás alkalmazását lehe-
tetlenné tette. 
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és közöllem vele azt a gyanúmat, hogy alkalmasint 
hamisítvánnyal van dolgunk. Teljesen igazat adott 
nekem és hozzátette azt is, kár volna vele egy per-
cig is vesződni. Azt én is látom, felelém, de nem 
tudom elképzelni, hogy lehetett a hamisító oly ügyet-
len, hogy magával a szokatlan ékírással árulja el 
magát. 

Azóta sokat töprengtem a dolgon és lassan-las-
san derengni kezdett a fejemben a hamisítás históriája. 
Biztosra vehető, hogy a henger csakugyan Mezopo-
támiából került Kalocsára, amint azt anyaga és aján-
dékozójának nyilatkozata elárulja. Ha tényleg ott 
hamisították, a hamisítás ügyetlen mivoltát megér-
teni nem is volna nehéz. 

Az arábusok nagyon jól tudják, hogy a frend-
zsik az ilyen antikákat busásan megfizetik. Nem 
csoda, hogy az auri sacra fames kísértésbe hozza 
őket, hogy akár genuin, akár hamisított antikákat 
mennél nagyobb számban hozzanak forgalomba. 
Magától értetődik, hogy ilyen gondolatok elsősorban 
azok fejében támadnak, akik szemtanúi voltak 
annak a lázas, türelmetlen kutatásnak, mely európai 
tudósok vezetése alatt a régi Mezopotámia tell-jein, 
romhalmazain folyik. E pénzéhes, szegény ördögök 
a török törvény ellenére suttyomban maguk is ásat-
nak; egyik-másik kezén sok ékiratos felirat fordul 
meg. Szövegüket — persze — nem értik, nem is 
törődnek vele, de a jelek alakjára nagyjából vissza-
emlékeznek és az ékírás technikájába csakhamar 
belejönnek. Az ilyen arabusok vagy analphabéták, 
vagy ha olvasni tudnak, csakis az arabs betűket 
ismerik. 

Minthogy más nyelvekről és más írásmódok-
ról sejtelmük sincs, eszük ágában sem juthat, hogy 
az ékírás balról jobbfelé halad, nem pedig megfor-
dítva, mint a Korán ékes betűi. Ha tehát a kalocsai 
hengert bennszülött arabus hamisította, nyilvánvaló, 
hogy a maga módja szerint az ékiratos jeleket jobb-
ról balfelé vetette, aminek természetes következménye-
képen a vízszintes ékek legnagyobb része a rendes-
sel ellenkező irányt mutat. 

Remélem, ezt a «leleplezés»-szerű közleményt 
senki sem veszi rosznéven. Elbeszélésem elrettentő 
például akar szolgálni annak illusztrálására, hogyan 
jár az ember, ha ahelyett, hogy az igazságot fel-
ismerve a következményeket rendületlenül, félelem 
nélkül levonja, értéktelen érzelmi momentumoktól 
vezetteti magát. Az én szeretve tisztelt kalocsai 
ismerőseim pedig bizonyára meg fogják bocsátani 
ezt a kis indiszkréciót, a mely sem rájuk, sem a 
Patasich alapította nagyszerű, a XVIII. századbeli 
Iheologiai irodalom dolgában páratlan könyvtárra 
árnyat nem vet, nem akar vetni, sőt egyáltalában 
nem is vethet. Az itt megbeszélt henger utóvégre 
is csak ajándék; ajándék marhának pedig nem szo-
kás odvas fogát nézni. 

Kmoskó Mihály dr. 

A ke le t i e g y h á z e g y e t e m e s jog fe j lődése . 
A keleti egyház egyetemes jogfejlődésének alap-

törvényei nem lehetnek mások, mint amelyek a tör-
vényhozás hatalmával fölruházott intézmények jog-
körét alkotják. Ezeknek elseje magában foglalja az első 
törvényt, amely azt mondja, hogy a hozott határozat 
vagy törvény jogereje a törvényhozó hatalom terje-
delmével egyenes viszonyban áll. Oly általános ez 
a szabály, hogy az alól kivételnek helye nincsen. 

A keleti egyház egyetemes jogfejlődésének kér-
dése tehát ugyanabból az alapból indul ki, amely 
a törvényhozó hatalom és a hozott törvény érvé-
nyessége közt az egyenes arányt, mint nélkülözhetet-
lent, állapítja meg. Erre támaszkodva állítjuk föl 
a tételt, hogy a keleti egyház jogfejlődésének egye-
temes jellege a XI. század közepén túl nem terjed-
het tovább. A tétel első része a jogbölcselet körébe 
vág, a másik részt pedig az egyháztörténelem bizo-
nyítja. Azáltal, hogy a keleti rész elvált a központ-
tól, elvesztette a törvényhozó hatalom alapforrását is. 

Egész természetes azonban, hogy az elszakadt 
Kelet egyházjogászainál a keleti egyház jogfejlődé-
sének egyetemes jellegével találkozunk egész a mai 
napig. A szerves életfejlődést nem lehet egykönnyen 
megakadályozni s ha elvetettük az erkölcsi alapot, 
a szervi élet továbbfejlődése, ha nélkülözi is ezt az 
erkölcsi alaperőt, de a benne lévő erőnél fogva to-
vább kíván fönnmaradni. Ez azonban már nem 
igazi fejlődés, annál kevésbbé egyetemes. 

Ily körülmények közé jutott az elszakadt keleti 
rész azáltal, hogy elhagyta az erkölcsi alapot, mely 
nélkül a valódi fejlődés ki van zárva. Mivel azonban 
a természetfölötti életforrás elvesztésével a termé-
szetes életerő nem szűnt meg benne, onnan van, 
hogy a keleti egyházjog az idők folyamán, tényleg 
továbbhaladt, előhaladása azonban csupán részleges 
fejlődés jellegével bir. 

A keleti egyházjogászok, hivatkozva a konstan-
tinápolyi pátriárkái szék kiváltságos helyzetére, mely-
nek alapján azt mint központot tekintik, a konstan-
tinápolyi pátriárkák sok intézkedését olyannak ve-
szik, mint amely a keleti egyetemes egyházjog 
tekintélyes és tényleges részét képezné. Ezen egyház-
jogi vélemény a szoros értelemben vett keleti egy-
házban ma annyira általános, hogy annak elvi kije-
lentésével a keleti szakadár egyházjogi gyűjtemé-
nyekben hivatalos alakban is találkozunk. Onnan 
van, hogy a keleti egyházjogi gyűjtemények az 
egyetemes tételes jog keretén belül sok oly intézke-
dést sorolnak föl, melyeknek egyetemes jellegéhez 
nemcsak kétség fér, hanem amelyeknek általános 
jogerejét a jogbölcselet alapján is tagadnunk kell. 

Ily tételes intézkedések köréhez tartozik min-
denekelőtt a konstantinápolyi pátriárkái székhez 
kötött számtalan törvény, melynek egyetemes jog-
hatályát el nem ismerhetjük. Milasch Nikodém, dal-
mát keleti püspök és hírneves egyházjogász «IIpaBO-
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cjiaBHoe U ,epK0BH0e IIpaBO» cimű művében 33 pontban 
sorolja föl ezeket a pátriárkái intézkedéseket, amelyek-
ről azt mondja, hogy azok a konstantinápolyi pátri-
árkái szék történelmi helyzeténél fogva az egész keleti 
egyházban egyetemes törvényerővel birnak. Érti 
természetesen a szorosan vett keleti egyházat, vagyis 
azt, melyet katholikus szempontból elszakadtnak 
kell tekintenünk. 

Milasch Nikodém szerint a konstantinápolyi 
pátriárkák, illetőleg az ő vezetésük mellett megtar-
tott konstantinápolyi zsinatok következő tételes in-
tézkedései tartoznak a keleti egyház egyetemes 
kötelező erővel biró jogbirtokához. 

1. I. Miklós (895—906, 911—925.). Az egyház és 
állam közt keletkezett vitának elintézése, melyet 
920-ban adtak ki. 

2. Sergius (999—1019.) A szerzetesi kérdésben ki-
adott tételes intézkedés, mely 1016. május havában kelt. 

3. Alexius. (1025—1043.) Nevezett patriarka 
idejéből két zsinati határozat maradt fönn. Névsze-
rint a magánszemélyek által megalapított kolostorok-
ról és az egyházi metropoliák, érsekségek és püs-
pökségek ügyében hozott és 1027-ben kiadott rende-
let, nemkülönben a hasonló tárgyban 1028-ban ki-
adott intézkedés. 

4. I. Mihály (Caerularius.) (1043—1058.). Ezen 
sötét emlékű patriarka idejéből is maradt egy ily 
határozat, még pedig a kánonok által tiltott házas-
ságban élő papról szóló rendelkezés. 

5. III. Konstantin. (1059—1063.) A gyilkosság 
bűnébe esett és ennek következtében letett papról 
szóló rendelkezés. 

6. VIII. János. (1064—1075.) Ezen határozat meg-
tiltja a papoknak, hogy mások ügyében a biróság 
előtt a peres eljárást megindítsák. 

7. III. Miklós. (1084—1111.) A szvjatogori, szent 
hegyi szerzeteseknek hozzá intézett több kérdésére adott 
válasza, továbbá nevezettnek a házaságról szóló több 
intézkedése, melyhez járul az egyházi ténykedésekért 
járó fizetés, továbbá az egyházi administrate és 
területi berendezés kérdésében hozott határozat. 

8. Leo. (1134—1143.) A bűbájossággal foglalkozó 
személyek büntetése. 

9. II. Mihály. (1143 —1146.)*1143. aug. 20-án tartott 
zsinat határozata oly püspök letétele ügyében, akit nem 
a kánonok rendelkezései szerint választottak meg. 

10. IV. Miklós. (1147—1156.) Az illetékes hatóságok 
által elitélt egyházi személyeknek felsőbb hatósághoz 
fölterjesztendő felebbezéséről. 

11. IV. Konstantin. (1154—1156.) A gyilkosokról, 
különösen pedig a gyilkosság bűnébe esett papokról 
szóló zsinati határozat. 

12. Lukács (1156—1169). A konstantinápolyi 
partiarkai szék beléletére és a házasságra vonatkozó 
számos intézkedésén kívül emlékezetes az a rendelete, 
melyet a papi állással meg nem egyeztethető foglal-
kozást üző papokkal szemben hozott, nemkülönben 

azon rendelkezése, melyben határozatként kimondja 
azt, hogy egy püspököt csak 12 más püspök tehet 
le hivataláról. Ezekhez járulnak még a következők : 
1. a papoknak a világi dolgokkal való foglalkozásának 
tilalmáról ; 2. a föl nem szentelt templomokban egy-
házi ténykedéseket végző püspökökről; 3. a hamis 
eskü ellen; 4. az egyes püspökök által a kánoni 
határozatokban foglalt büntetéseknek kisebbítésére 
vagy fölemelésére vonatkozó hatalmáról ; 5. a szerze-
tessé lett püspök ügyében hozott rendelkezés; 6. az 
egyházi személyeknek birtoklásáról szóló; 7. arról, 
hogy az illetékes egyházi fórum beleegyezése nélkül 
semmiféle püspökség el nem törölhető; 8. a szerze-
tesi elül járókról és végül a fogságból (rabszolga-
ságból) vett gyermekek megkereszteléséről szóló 
határozatok. 

13. III. Mihály. (1169-1177.). Ezen patriarka ide-
jében öt zsinati határozatot adtak ki. És pedig : 1. az 
egyházi személyeknek világi dolgokkal való foglal-
kozásának tilalmáról ; 2. hogy zsinati határozat 
nélkül a püspök nem hozhat fontos ügyben határo-
zatot ; 3. miképen kell eljárni, ha egy püspök egyház-
megyéjéről lemond; 4. az idegen egyházmegyékhez 
tartozó növendékpapoknak más püspök által való 
fölszenteléséről ; 5. a szerzetesekre és a világi papokra 
vonatkozó egynéhány intézkedés. Névszerint: tilos a 
szerzeteseknek a szerzeten kívül foglalkozást vál-
lalni, továbbá, hogy lelkipásztorkodással csupán a 
világi papok bízhatók meg. 

14.1. Theodosius. (1178—1183.) Szerzetházak elül-
járói csupán áldozári rangbanlevőszerzeteseklehelnek. 

15. II. Bazil. (1183—1187.) Ezen patriarka ide-
jében, 1186-ban, fontos határozatot hozott a konstanti-
nápolyi zsinat. E zsinaton a konstantinápolyi pátri-
árkán kívül jelen volt még az antiochiai és a jeru-
zsálemi patriarka, valamint 40 más püspök. A zsinat 
határozatilag kimondja azt, hogy ha valamely egyház 
élére oly egyén választatnék, akinek felesége életben 
van, püspökké csak akkor szentelhető föl, ha fele-
sége zárdába vonul. 

16. II. György. (1192—1199.) Az egyházközségre 
vonatkozó zsinati határozat. 

17. II. Germán. (1223-1240.) A csatolt szerzetes-
házak fölött való joghatóságról. 

18. II. Manuel. (1244—1255.) Ezen patriarka ideje 
alatt három ilyen egyetemes jogahatállyal biró 
határozatot hoztak. Az első vonatkozik az ueli 
(ixejibCKÍft) püspök kérdéseire adott válaszra, a második 
a püspökök áthelyezésére, a 3. pedig az egyház-
alapítók jogaira. 

19. XI. János. (1276—1282.) Az egyházi fegye-
lemre vonatkozó egynéhány rendelet. 

20. I. Athanáz. (1289—1293. és 1303—1311.) 
Ugyancsak az egyházi fegyelemre vonatkozó intéz-
kedés, melyet a császár maga is jóváhagyott, illető-
leg a világi hatalom részéről mint államtörvényt 
kihirdetett. 
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21. Filotheus. (1354—1355.) A hazaárulásról. 
22. I. Simon. (1472—1475. és 1482—1486.) A más-

vallásúaknak az egyházba való befogadásáról. 
23. II. Jeremiás. (1572—1579., 1580—1584. és 

1585—1595.) A Gregorián-naptárra vonatkozó rendelet 
és az orosz patriarkatus alapításáról. 

24. III. Dénes. (1660—1665.) Az egyházi tanításra 
és fegyelemre vonatkozó határozat. 

25. II. Kalinik. (1694—1702.) A pátriárkái székek 
számáról, továbbá a független egyházak kormány-
zásáról és az egyházi zsinatokról szóló rendelke-
zések. 

26. III. Gábor. (1702—1707.) Különféle kánoni 
határozatok. 

27. III. Jeremiás. (1715—1726.) Az orosz szent 
szinodus elismeréséről. 

28. IV. Gábor. (1780—1785.) A sinai érsek füg-
getlenségének elismerése, továbbá az új püspökök 
fölszenteléséről szóló határozat. 

29. III. Gerazim. (1794—1797.) Az egyházi jog 
által meghatározott korral nem biró jelöltek föl-
szentelésének tilalmáról. 

30. V. Gergely. (1798—1799.) A világi és politikai 
foglalkozást üző papokról szóló rendelkezés, valamint 
a püspököket kötelező azon határozat, hogy a kellő 
képzettség hiján levő jelöltek fölszentelésétől tartóz-
kodjanak. 

31. IV. Anthim. (1848—1852.) A görög királyság 
területén levő keleti egyház függetlenségének elis-
merése. 

32. III. Joakim. (1878—1884.) A szerb királyság 
független egyházának elismerése. 

33. IV. Joakim. (1884—1887.) A román keleti 
egyház függetlenségének elismerése.1 

Milasch Nikodém szerint a fönntebb emiitett 
rendeletek a keleti egyházban egyetemes jogerővel 
bírnak. Véleményét arra építi, hogy ezen határozatokat 
egyrészt a konstantinápolyi patriarka vezetése mel-
lett megtartott zsinatokon hozták, másrészt, mert az 
ú. n. Athéni Syntagmában bennfoglaltaknak, amely 
hivatalos jogerővel biró törvénygyűjtemény. 

Mind a két érv, mint ilyen, nem bír döntő 
erővel. 

A fölsorolt határozatok kérdésében különbséget 
kell tenni mindenekelőtt a határozat keltének ideje 
között. Vannak olyanok, melyek még abból az időből 
valók, amidőn a konstantinápolyi pátriárkák Rómá-
val, mint a katholikus egyház központjával, közös-
ségben éltek. Ezeknél a szakadás körülményei nin-
csenek ugyan meg, az általuk'hozott határozatok egye-
temes érvényessége azonban nem eredhet kizárólag 
abból a körülményből, hogy azokat ők, mint kon-
stantinápolyi pátriárkák, hozták. Mellékes, vájjon 
zsinatilag vagy proprio motu. A konstantinápolyi 

1 Milasch Nikodém : Ilpaa. IJepK. ïïpaBo, Szentpétervár, 
1897. 23. §. 123-130. old. 

pátriárkái szék nem bírt egyetemes jogalkotó hata-
lommal, miért is az ott hozott rendelkezések a katho-
likus egyházban csak akkor bírhatnak általános jog-
erővel, ha azoknak hatályát a megfelelő közeg az 
egész egyházra kiterjesztette. 

Ami illeti azokat a határozatokat, amelyek oly 
időkből származnak, amelyben a szakadás tényleg meg-
történt, már az egyetemes joghatály nélkülözhetetlen 
alapja is természetszerűleg hiányzik s azt nem pótol-
hatja a keleti részről semmi. Ezek a határozatok 
tehát nem bírhatnak általános jogerővel. Kivételt 
csupán azon rendelkezések képezhetnek, amelyeket 
mint bírt és gyakorlatba átvitt tényleges törvényeket 
az illető résszel időben megkötött unió alkalmával 
a római szetszék a maga részéről is megerősített, 
vagy netán általános hatállyal fölruházott. 

Az «Athéni Syntagma», mint ilyen, hasonlóképen 
nem bír döntő bizonyítékkal, mivel ez, ha tudo-
mányos szempontból nagyfontosságú kiadvány is, 
az egyetemes joghatály szempontjából nélkülözi a 
katholikus egyetemesség alapföltételét. 

Ezekre támaszkodva, azt kell mondanunk, hogy 
a kiváló keleti jogtudós könyvében föltüntetett rendel-
kezések csupán részleges határozatok, amelyekben, 
amint láthattuk, lehetnek kiváló fontos tárgyú rendel-
kezések, ezek azonban a keleti egyházjog egyetemes 
joganyagának nem képezhetik tárgyát. 

Rusznák Miklós dr. 
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F. W . F o e r s t e r : É l e t é s J e l l e m . (Lebensführung.) 
Fordította Schütz Antal. Budapest, Stephaneum. 340 

old. Ára 3 K 20 fill. 
A Szociális Missziótársulat kiadványának 6-ik 

füzete. Még meleg, most karácsonyra jelent meg és 
bizonyosan sok gyönyörűséget szerzett mindazoknak, 
akik épen a karácsony hangulatában olvashatták. 

Bármily feltűnő is az utóbbi évek irodalmában 
(és pl. épen a mostani karácsony külföldi könyv-
piacán is) az az irány, mely az egyéniségek, erős, jó 
jellemek nevelését tűzi ki célul, Foersternek egymás-
után megjelenő kötetei mindig eseményt képeznek. 
Ennek a most magyarul is megjelent művének már 
cimét s vele egész irányát is olyan zseniálisan találta 
ki, mikor azt írja, hogy «.Ethika nevelők számára», 
hogy aki evvel a gondolattal veszi kezébe a könyvet, 
nem bírja letenni, ha még oly erősen hívják is egyéb 
teendői. 

Foerster olyan író, akinek lelke a legteljesebben 
felszívta és megemésztette mindazt, amit tanult, olva-
sott, tapasztalt s aki nagy értékeit mesteri könnyű-
séggel, jellegzetes üdeségben szórja «minden gondol-
kodó embernek, főként azonban a fiatal emberek-
nek» lelkébe. Mint a vadonatúj aranyak muzsikája 
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olyan a beszéde, melyben kevesebb az oktató hang, 
de annál édesebb a szellemesen társalgó, felvilágo-
sító, majd komoly, majd ötletes, vidám modor. 

Az egyéniség és jellemnevelés legnehezebb 
kérdéseiről ír, sőt ezt az egész kérdési felöleli, s 
amint végigvezet belliinket pl. az ilyen kérdéseken : 
az ellenállás gyakorlása, magasabb fegyelem, pénz 
és szellem, az ízlés nevelése, egész fejezete a nemi 
kérdésről (23 pont), politikai erkölcsök, a női élet-
pályák és női műveltség stb., érezzük nemcsak, amit 
ő maga mond, hogy régi igazságokat új szempon-
tokból, prédikáció ize nélkül akar tárgyalni, hanem 
hogy minden szeretetreméltósággal életbölcseséget, 
lélek-ismeretet, a valóság tudományát adta olvasóinak. 

Foersternek világa, melyhez beszél, a müveit 
ifjúság, melyre társadalmi feladatok, a vezetés mun-
kája várnak s amelyet erkölcsi kérdésekben, a jó 
élet művészetében vérlezettnek, erős jelleműnek s 
erkölcsösnek akar látni s ilyenné akar kinevelni. 

Erre a célra és a nevelődés, önképzés számára 
mesterileg vezeti rá az ifjúságot. Vizsgálatok c. feje-
zetében ezeket i r ja : 

«Az élet egész sereg titkos vizsga elé állít bennün-
ket. Ezeket maga a Gondviselés rendezi,hogy akarásunk 
irányát érettebbé, szilárdabbá és tudatosabbá tegye. 
Ezek a vizsgák t. i. megmutatják nekünk, hogy alapjá-
ban kevéssé vagyunk még megállapodottak és hatá-
rozottak; másfelől pedig fölkeltenek és működésbe 
hoznak belsőnkben olyan erőket, melyek eddig fejlet-
lenül szunnyadoztak. Ilyen vizsgatételre nyilik alka-
lom pl., ha vagy külső szabadság, vagy nyomasztó 
függés állapotába kerülünk; mikor szakadatlan 
sikerek vagy szakadatlan kudarcok sorozata ér ; 
midőn valaki önfeláldozó nagy szeretetet tanúsít 
irántunk vagy súlyosan csalódunk olyanokban, kiket 
nagyon szerettünk; mikor nagy szenvedelem ébred 
szivünkben másnemű egyén iránt, ami súlyos el-
tévelyedésekre kisért; vagy pedig kisebb kísértések 
sorozata támad, melyek szerelmi téren hűtlenségre 
vagy jellemtelen játékra csábí tanak; . . . midőn alka-
lom kínálkozik bosszút állani ellenségünkön ; ha 
olyan helyzetbe kerülünk, mely csekély tisztesség-
telenség vagy minimális jellemtelenség árán nagy 
külső sikerek elérésére ád lehetőséget. 

Aki felületesen gondolkodik, az ilyen próbák-
ban csak veszélyeket lát, melyek ide-oda rángatják 
az embert. Aki azonban hiszi, hogy lelkének üdve 
fontosabb a világ összes javainál, akiben él a lelki 
haladás vágga, annak megnyílik a szeme s világo-
san átlátja, hogy mindezen konfliktusoknak, kísér-
téseknek és feladatoknak kiváló egyéni értelmük 
és értékük van; s amiben más csak bosszantó vagy 
szerencsés véletlent lát, azt ő vizsgának fogja felis-
merni"; sőt rögtön azzal is tisztában lesz, miben 
kell vizsgát állania s jellemének fenyegetett pontjait 
kettőzött éberséggel fogja szemügyre venni s egész 
erejét összeszedi, hogy becsülettel helytálljon.» 

Ilyen gondos, okos beszédben folyik mind a 
340 lap. Az erő, melyet Foerster gondolatai hordoz-
nak, seholsem terhelő, a cél, melyet kitűz, sehol-
sem elrettentő, s a beállítás mindenütt épen annak az 
ifjúságnak való, melyet Foerster olyan nagyon szeret, 
melyhez annyi reménységei fűz. Másik művének, az 
Élet művészetének olvasása után meglepő az egészen 
kitisztult keresztény felfogás, mely mostani művét 
teljesen áthatja. Az aszkézis hangja is megszólal 
már művében s olyan derék lapokat produkál (31, 
kk. stb. old.), hogy a lelki életnek épen ezen mes-
terségét, mely annyira idegennek hangzik a modern 
füleknek, egészen népszerűsíti. Vannak azonban 
fejezetei a műnek, melyekben, bár szellemes és ügyes 
tárgyalások, intenzivebb meleget és rendszeresebb 
tárgyalást várnánk, pl. a technikai szellem veszedel-
meiről, vallás és jellem c. fejezetei. 

A mű a bevezetésen kívül két nagyobb könyvre 
oszlik. I. Személyes életkérdések, melynek fejezetei: 
jellem és sors, az akarat nevelése, az emberekkel 
való érintkezés, személyiség és társas közösség, a 
családi élet etikája, az ember és a pénz, hivatás és 
jellem, fiatal emberek és fiatal leányok, a nemi kér-
dés, lelkiismereti kérdések. II. Kulturkérdések és 
életalakítás, szociális kultura, a gyengék védelme, 
a faji kérdés, a nőkérdés, a technikai kuliura vesze-
delmei. Befejezés : vallás és jellem. Mindenik fejezet 
2—5 oldalas pontokra oszlik. S magában ebben az 
aprólékos felosztásban is egyik nagy ereje van a 
Foerster módszerének. Mert így nem terhelő az olva-
sóra s elosztott dolgaink között is mindig jut egy-
két perc egy-egy új gondolat, szempont ellesésére. 

Külön meg kell dicsérnünk Schütz Antal úrnak 
munkáját és nagy lelkiismeretességét, melyet a mű 
fordításában kifejtett. Nemcsak amint kívánta, igazi 
jó magyar nyelven, de szellemesen fordított és nagyon 
gondos volt abban, hogy semmit se veszítsen el a 
zseniális szerzőnek sem gondolataiból, sem szellemes-
ségéből. így igen kedves karácsonyi ajándékot adott 
az ifjúság barátainak. Wolkenberg A. dr. 

A Szoc iá l i s Miss ió -Tái sulat Ér te s í tő j ének 
II. száma most hagyta el a sajlót a következő érde-
kes tartalommal : Vezércikk, Farkas Edith-tői : A lelki 
higiéniáról. Prohászka Ottokár dr. a társulat részére 
1912. októberben megtartott konferencia-beszéde. 
A keresztény és a modern pedagógia, Fr. Forster 
tanár budapesti előadása 1911.május hóban.«A munka-
térről» cím alatt következik egy tájékoztató cikk a 
a Szociális Missió-Társulat tevékenységének szinteré-
ről és a tevékenység különféle módjairól. A füzet 
végén a társulat otthonában használt magyar mise-
imádságok közöltetnek, amelyek külön is kaphatók. 

A Szociális Missió-Társulat tevékenységének főbb 
ágai ezek: 1. A züllés veszélyének kitett leánygyer-
mekek gondozása, az e célra létesített otthon veze-
tése (Budapesten, Bethánia-gyermekotthon, 1. ker., 
Németvölgyi-út 49. sz.). 2. A szegénygyámi (apróba-
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tion-officer»J tisztre való elméleti kiképzés. E célból 
tartottak ismét szociális kurzust (ez év november és 
december havában volt). 3. A szegénygyámi tisztre 
való gyakorlati kiképzés a Szociális Szeminárium 
útján, melyben tudniillik a társulat jelöltnői, tapasz-
talt tagok, az u. n. szegénygyámok («nővérek») veze-
tése alatt elsajátítják, miképen kell a szegénygyám-
nak a patronázsokban, otthonokban, fogházakban és 
gyermekbiróságoknál eljárnia, fellépnie stb. 

A füzet borítékán is érdekes tudnivalók állanak 
mindenről ; itt részletesebben van szó a szikszói Bethá-
nia-szeretetházról, amely egy katholikus elemi iskola 
(131 gyermek) mellett, áll a «Reformatorium» nevű 
leányjavító-intézetből (65 serdülő leány) és egy pat-
ronázsból (50 védenc). 

Melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe és párt-
fogásába, úgy az «Ertesítő»-nek eddigi két számát 
(egy szám ára 60 fillér), mint általában a Szociális 
Missió-Társulatot, amelynek anyagi támogatásán egy 
külön «Szeretetszövetség» működik rendes tagokkal 
(havi 1 korona), vagy pártoló tagokkal. A füzethez 
válaszlapos levelezőlapok is vannak csatolva azon 
célból, hogy azok igénybevételével az eddigi tagok 
kérjék föl ismerőseiket, hogy lépjenek be a Szeretet-
szövetségbe pártoló tagokul és ajánljanak föl bizo-
nyos havi hozzájárulást. 

Olvasóink tehetősebbjeihez appellálunk mi is, 
szerezzenek ezen modern katholikus egyesület vezető-
ségének örömet valamely szeretetadomány küldésé-
vel. (Szociális Missió-Társulat szerkesztősége, Buda-
pest. IV., Ferenciek-tere 7.) A Szeretetszövetségnek 
úgy, mint az egész Szociális Missió-Társulatnak élén 
Farkas Edith áll, ki fáradhatatlan buzgósággal szen-
teli életét az emberbaráti szeretet e nemes ágának. 
A Szeretetszövetség tagjai ellenértékként megkapják 
Prohászka Ottokár dr. püspök, díszelnöknek havi 
körleveleit, melyeket ezentúl német és angol nyelven 
is ki fognak adni. H. 

VI. KATHOLIKUS VILÁGSZEMLE 

Olaszország . 
Az o lasz k a t h o l i k u s n é p s z ö v e t s é g új alap-

szabályai . Az Osservatore Romano (dec. 30.) teljes 
szövegében közli az Unione Populäre fra i Cattolici 
di Italia cimű népszövetségnek a Szentatya kíván-
ságai szerint, az újabb viszonyoknak megfelelően, 
átdolgozott és általa három évre jóváhagyott alapszabá-
lyait, valamint Merry del Val biboros államtitkárnak 
G. Dalla Torre gróf elnökhöz intézett levelét, amely-
ben említi a Szentatyának azon óhajtását, hogy a 
már 100.000 taggal biró egyesület még inkább fej-
lődjön, keltse fel és tartsa ébren az olasz nép keresz-
tény érzületét, és legyen mentsvára az olasz kath. 
akciónak. Az Unione Popolare szervezete az új alap-

szabályok szerint ezekből áll: plébániai csoportok-
ból, egyházmegyei bizottságokból, egy központi igaz-
gató-tanácsból, melynek .elnökét, ki egyúttal az egész 
Unione elnöke, a pápa nevezi ki és végre egy, az 
igazgató-tanács által választott tagokból álló köz-
ponti titkárságból, melynek élén szintén az Unione 
elnöke áll. Az új szabályzatot az államtitkárság meg-
küldötte a megyéspüspököknek is. 

A tripol iszi h á b o r ú ü d v ö s h a t á s a a had-
s e r e g va l lás i é r z é s é r e . A tripoliszi olasz-török 
háborúnak az egyház szempontjából egyik főhaszna 
az volt, hogy az eladdig a szabadkömívesség befolyása 
alatt álló államkormányzat és hadsereg, a félholddal 
állván szemben, keresztes vitézi szerepre érezte magát 
kényszerítve, és azért Tripoliszban úgy a polgári 
életben, mint a táborban nem állotta útját a vallási 
gyakorlatoknak ; a franciskánus hadsereg-páterek 
zavartalanul kiszolgáltathatták a szentségeket a beteg 
katonáknak, a sorkatonaság is rendesen résztvett isten-
tiszteleten és pedig a vezérkar vezetése alatt. 

Persze ez a szektárius sajtónak és köröknek nem 
tetszett. Most karácsonykor G. Ciancio tábornok, 
tripoliszi térparancsnok külön meghívóval szólította 
fel a tripoliszi polgári és katonai funkcionáriusokat 
a dec. 24-én d. e. 10 órakor megtartandó szentmi-
sén való részvételre. 

A Messaggero, a római blokknak lapja, dec. 29. 
számában éles támadással fordult az olasz hadveze-
tőség ellen Ciancio tábornok eljárása miatt, amely-
ről azt mondja, hogy a lakosok legszentebb (!) 
érzületét provokálja. Nevezeti lap elvárja a kor-
mánytól, hogy figyelmeztessék a katonai hatóságokat 
a kötelességérzetre (!) reméli egyébként, hogy a Tri-
poliszban levő Bertolini gyarmatügyi miniszter meg 
fogja tanítani a tripoliszi hadvezetőséget a polgári 
jogok és szabadság tiszteletére. 

Hát bizony ez a szektárius gyűlölet logikája. 
Ha az olasz állam alkalmazottai kath. istenitiszteleten 
részt vesznek, ez kötelességszegés és bűnös provo-
kációja a máshitüeknek, akiket nem szabad vallási 
érzelmeikben sérteni. Az egész háború alatt is mind-
untalan és kifejezetten ezzel az érveléssel agitáltak 
a szekta lapjai a hadvezetőségnek a kath. istentisz-
teleten való jelenléte ellen. Kímélet az idegen mos-
leminek iránt, de és ép ezért kíméletlenség és üldö-
zés a hazai és államvallást tevő katholicizmus iránt. 

Az Osservatore Romano dec. 30. nyomatékkal 
utal a Balkán-államok hadseregeinek példájára, 
amelyek az elfoglalt városokban azonnal a temp-
lomba vonúlnak istentiszteletre. 

A g e n u a i e g y h á z m e g y e v i lág i h ive i m o n s . 
Cáron mel lett . Ismeretes, hogy az olasz kormány 
megtagadta a pápa által kinevezett genuai érseknek a 
pápai adománylevél érvényesítéséhez az 1871. évi 
garancia-törvényben (art. 16.) előírt «exsequatur»-t 
(a piacetumnak egyik fajtája). Dec. 24-én Genuában 
gyűlésre jöttek össze az érseki egyházmegyében levő 
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összes kath. ifjúsági, jótékonysági és munkásegyletei-
nek, valamint kath. köreinek elnökei és határozati 
javaslatot fogadtak el, amelyben elkerülve a tiltako-
zás formáját, kijelentik egyhangú kívánságukat mons. 
Caron-nak az érseki székbe való mielőbbi bebocsát-
tatása iránt, mert az új érsekhez valamennyien 
határtalan odaadással viseltetnek. Egy kilenctagú 
bizottság, Pielro Massucci connnendatore elnöklete 
alatt, a gyűlés után megjelent a genuai prefetturán 
és átadta Felice Oreglia di S. Stefano prefetto-nak a 
határozati javaslatot, kérve annak a kormányhoz 
való felterjesztését. 

A genuai esetnek jelentősége különben messze 
kinő a genuai egyházmegye határain, az valósággal 
egy új kultúrharcnak kezdete. 

A (.(Vera Roma» szerint Giolitti és a szocialisták 
(Bissolati) közt egyesség áll fönn, amelyben Giolitti 
négy ellenigéretet tett szociálistáknak, viszonzásul a 
kormány támogatásáért; ezek: 1. a hitoktatás ki-
küszöbölése az iskolákból (már megtörtént !) ; 2. az 
általános választói jog (úton van!); 3. az élesebb és 
gyorsabb egyházpolitika (ide tartozik az «exsequatur»-
nak sűrűbb fölhasználása); 4. a szerzetesi javak 
szekularizációja (majd ezentúl jön, máris összeirások 
történtek !). A «Vera Roma» szerint a püspökök után 
a plébánosok jönnek sorra, ezeknek kinevezésénél a 
püspöki adománylevél érvényesítéséhez «placet» 
szükséges; ezentúl majd ezt is sűrűbben fogják meg-
tagadni. 

A kérdésnek nagy jelentőségét mutatja az is, 
hogy a ((Civitta Catlolica» legutóbbi számában hosszú 
jogtörténeti, törvénymagyarázó és jogbölcseleti fejte-
getésekkel igyekszik kimutatni az «exsequatur»-jog 
tarthatatlanságát, mely illuzióriussá teszi a pápának 
a lelki hivatal körül bírt (az olasz törvény által is el-
ismert) jogát és valóságos, egyetemes javadalom-ado-
mányozási jognak gyakorlására ad módot az állam-
kormánynak, azon a címen, hogy a püspököt addig 
nem bocsátja a püspöki jövedelem és tiszteletjogok 
birtokába, amíg az «exsequatur»-t meg nem kapta. 

A magunk részéről más kivezető utat — ha az 
olasz kormány meg nem hátrál — nem látunk, mint 
egy olasz konkordátumnak kötését, de persze ennek 
előfeltétele a római kérdés végleges elintézése volna. 
Mindenesetre kevésbbé káros volna az, ha az államkor-
mánynak a püspöki székek betöltésénél volna előter-
jesztési joga, illetőleg a királynak kinevezési joga, 
mintsem, hogy egy kész javadalom-adományozást 
hiúsíthasson meg" a kormány bármikor egyszerű 
vétóval. 

Mindebből konstatálható, hogy az olaszországi 
bajoknak csomópontja az, hogy a római kérdés még 
mindig nincsen rendezve. A szociálisták persze ezen 
rendezést úgy gondolják, hogy a garanciatörvényt 
vissza kell vonni és a pápát egyszerű olasz püspökké 
degradálni. Persze akkor majd még a pápaválasz-
tásnál is kívánnák az olasz liberálisok a veto-t, az 

exkluzívát gyakorolni, talán szintén igaz «talián» 
módon «exsequatur»-t írva elő a pápaválasztás érvé-
nyesüléséhez is! 

Svájc . 
Az ó - k a t h o l i k u s o k t ó l v i s szahódí to t t genf i 

N o t r e - D a m e t e m p l o m . Lapunk szerkesztője néhány 
év előtt Genf-ben időzvén, korán reggel kath. templo-
mot keresett és a Baedeker mappája után menve és a 
templom külseje után ítélve majdnem a «Notre-
Dame» templomba lépett be, amelyről azonban még 
idejekorán megtudta, hogy az most az ókatholikusok 
temploma, amit a Baedeker szövege is így mond. 
Később egy genfi református polgártól azután hallotta 
a «Notre-Dame» templom történetét. Ez a reformá-
tus polgár is fölháborodva mesélte el, hogy ezt a tem-
plomot a hires kath. egyházi szónok: Gasp. Mermillod 
abbé — kit ő is ismert és hallott beszélni — építette 
föl az egész kath. világ közadakozásából 1863. évben, 
de mikor a vatikáni zsinat után Genf-ben az 
ókatholikusok egyházat alapítottak, és Genf-ben a 
kath. egyház ellen a kulturharc kitört, a kath. egy-
házat üldöző kulturharcos genfi kormány 1877-ben 
a Notre-Dame-ot elvette a katholikusoktól és az 
ókatholikusoknak adta át. 

Már ezt megelőzőleg a kantonkormány a pápa 
által genfi püspökké kinevezett (1865) Mermillod-ot 
a püspökségtől megfosztottnak nyilvánította (1872) 
és őt 1873-ban száműzte. Mermillod eleinte Ferney-
ben élt, majd 1883-ban, mint lausanne-genfi püspök, 
Freiburgba tette át széket, mígnem 1890-ben bíbo-
rossá lett (f 1892). 

Ezt az elrablott templomot a katholikusok ismé-
telten perrel igyekeztek visszaszerezni. A katholikusok 
egy teremszerű szükségtemplomban (Paquis) vonták 
meg magukat, újabban azonban egy újabb templomot 
(St. Joseph) építettek és ezenkívül egy szabadkőműves 
páholy épületét is megvették és átalakították csinos 
kath. kápolnává. Végre az idén ütött az igazság órája. 
Genf állam néhány év óta szeparált állam, ami ott 
a kath. egyház fölszabadulását jelentette; magában 
Genf városában a katholikusok a lakosság abszolút 
többségét (50'6°/o) teszik. Ezen körülmények hatására 
lehet visszavezetni azt, hogy a genfi kanton nagy-
tanácsa most, csaknem egyhangú határozattal, elren-
rendelte a Notre-Dame templom visszaadását a 
katholikusok kezeire. 

Most karácsonykor volt ismét az első kath. éjféli 
mise 35 év óta, amelyen a hívek óriási tömege vett 
részt ; igen nagy volt az áldozók száma, valósággal 
eucharisztikus tavaszra ébredt föl Genf katholicizmusa 
abban a templomban, amelyben újból kigyúlt a kath. 
liturgia lángja és az öröklámpa világa. 

N é m e t B i r o d a l o m . 
A s trassburg i e g y e t e m k ü l ö n b ö l c s e l e t i 

t anszéke kath. ha l lga tók számára . Mikor 1902-
ben a porosz kormány a strassburgi állami egyetemet 
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ellátta kath. theologiai fakultással (most összesen 
hat fakultás van), akkor abban egyezett meg a porosz 
kormány (báró G. Hertling müncheni tanár útján) 
a Vatikánnal, hogy a bölcsészeti karon a kath. val-
lású hallgatók, főleg papjelöltek részére külön fog 
egy bölcseleti és egy történelmi tanszék felállításáról 
gondoskodni. A történelmi tanszékre 1901-ben meg-
hívták Martin Spahn tanárt (Peter Spahn centrum-
párti képviselőnek fia), míg a bölcseleti tanszéket 
eleinte Windelbund, majd Baumker tanár látta el, 
de 1912. októberben Baumker Münchenbe ment át 
báró Hertling György helyére, midőn ez a bajor 
kormány elére került. Ismét aktuálissá lesz tehát a 
bölcseleti tanszék betöltése és arra ismét egy katho-
likust fognak kinevezni vagy meghívni. A liberális 
német lapok («Berliner Tagblatt», «Münchener Neueste 
Nachrichten») most élesen támadják az 1902. évben 
a Vatikánnal kötött egyezségnek erről szóló pontját. 
A támadás éle tulajdonképen a bajor miniszterelnök 
ellen irányul, ki a jezsuitatörvény enyhe magyaráza-
tával magára vonta a liberális sajtó gyűlöletét. Ezen 
támadás annál igazságtalanabb, mert a túlnyomólag 
kath. lakosságú Elsass-Lotheringia egyetemén (Strass-
burg) a tanároknak vallás szerinti számadatai ezek : 
61 protestáns tanár, 6 izraelita és csak 4 katholikus. 
Úgy látszik, olyan hírlapi ágyúharc készül, amilyen 
1901-ben Spahn meghívásakor tört ki liberális részről. 

Nagy-Bri tannia . 
Az ango l b i roda lom kath. statisztikája. 

A most megjelent 1913. évi Catholic Directory szerint 
a birodalom összes részeiben a katholikusok száma 
közel 13 millió ; ebből az európai britt birtokra esik 
5,800.000 katholikus, Kanadára 2,824.000, Ázsiára 
(India stb.) 2,288.000, Ausztráliára 1,184.000, Afrikára 
pedig 499.000. 

A kanadai számadat azonban nem pontos, mert 
ott a hivatalos népszámlálás csak a francia és az 
angol katholikusokat vette számításba, de a beván-
dorolt ruthén stb. katholikusokat nem. Kanadában 
óriási arányban emelkedett az utolsó 10 év alatt a 
katholikusok száma, abszolút számban 1,200.000-el. 

Ezen örvendetes statisztikai eredménnyel szem-
ben feltűnő az a tény, hogy a nagy-brittanniai kath. 
papok száma 148-al apadt (összesen 4401 van), ami-
nek magyarázata az ideiglenesen Angliában időző 
szerzeteseknek a kontinensre való visszatérésében 
található meg (132 távozott). Az egyes egyházmegyék-
ben már mindenütt emelkedést mutat a világi papok 

száma; a westminsteri érsekségé 30-al szaporodott 
egy év alatt. A katholikus peer-ek száma a lefolyt 
évben 2-vel szaporodott (W. Nelson és M. Murphy) ; 
a rendjel tulajdonosok (knight) között most már 
összesen közel 100 katholikus van. 

E g y t u d ó s a n g o l jezsui tahalá la . Alapokközlé-
seiből ismeretes, hogy a Month-nak szerkesztője, 
John Gerard S. J. természettudós, f. é. dec. 13-án meghalt 
Londonban. John Gerard-ot konvertita szülei (a skót 
episkopális egyházból) a jezsuiták hires kollégiumá-
ban neveltették fivérével, Montague Gerarddal, ki 
később mint tábornok halt meg. Három nővérök 
közül egyik apáca lett, másik kettő (férjnél magasállású 
katonatiszteknél Ausztriában) jónevű novellairónő. 
John 1856-ban belépett a Jézus-társaságba és 1879-től 
1893-ig a stonyhurst-i kollégiumot vezette, majd 
1894-ben átvette a Month szerkesztését, közben 
3 évig provinciális is volt. Stonyhurst-öt ő emelte a 
virágzás tetőpontjára, viszont később a Month-han ö 
szállott szembe korának legkiválóbb természet-
tudósaival, mikor ezeknek megállapításai a vallás 
ellen (Huxley) irányultak. A Catholic Truth Society 
kiadványainak talán a leghasznosabb száma az, 
mely «Essays in Unnatural History» (Essay-ek a ter-
mészetieden természetrajzról) cím alatt John Gerard-
nak cikkeit foglalja össze a korának áltermészettudo-
mánya ellen. Haeckel «Welträthsel»-je ellen is adott 
ki elleniratot: «A régi rejtély és a legújabb felelet» 
címen. Sok hírlapi támadásnak volt kitéve szer-
kesztő korában, de az angol bíróságok ellenfeleit 
elmarasztalták,mert «árulóknak» mondották Gerard-ot 
és az összes jezsuitákat. 

U n i ó - h a n g o k az ang l ikán egyházbó l . Angli-
kán körökben megdöbbenést keltett Lloyd George angol 
miniszter Montrose-ben (Skócia) mondott beszéde, 
melyben a wales-i szeparációt az egész Angol-
országra kiterjedő szeparáció előfutárának mondja. 
Eszerint a wales-i disteblihment-et nemsokára követné 
a szorosan vett Angolországban is az anglikán egy-
háznak (established church) az államtól való szét-
választása. A High Church irányadó köreiben attól 
tartanak, hogy ezen fenyegetés megvalósulása eseté-
ben az anglikán egyháznak hivő tagjai körében a 
római egyházba való visszatérés nagy arányokat 
fog ölteni. (Univers.) 

Hirlap mint egyház i népszámlá ló . Liverpool-
ban a «Liverpool Daily Post» folyó évi dec. 8-án 
megszámláltatta a különféle vallásfelekezetek temp-
lomaiba a főistenitiszteletre járó hivek számát. Neve-
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zett lap már 1881., 1891. és 1902. években is tartott 
ilven számlálást és a következő eredményre jutott: 

1881-ben az összes felekezetek 
templomaiba járt 146.469 ember 

1891-ben az összes felekezetek 
templomaiba járt 157.846 « 

1902-ben az összes felekezetek 
templomaiba járt 178.777 « 

1912-ben az összes felekezetek 
templomaiba járt 160.721 « 

Vagyis I.iverpool-ban az utolsó 10 év alatt a 
templomlátogatók száma 18.056-al alább szállott, 
dacára annak, bogy a város lakossága 45.000-el 
gyarapodott. Ami azután az egyes egyházakat illeti : 
a nonkonformistáknál (az anglikán egyháztól külön-
vált protestánsok) volt a legnagyobb (14.000) sülve-
dés, bár ezek keretében az üdvhadsereg hiveinél a 
templomlátogatás emelkedést mutatott ; a nonkon-
formisták után jönnek az anglikánok (10.000-nyi 
sülyedés), míg a katholikusoknál 3000-el emelkedett 
10 év alatt a főistentiszteletet látogatók száma. 
A Tablet hozzáteszi, hogy a kath. híveknek tekin-
télyes része elébe teszi a korai szentmise hallgatá-
sát, főleg a szentáldozás miatt, és így a kath. templom-
látogatásnak statisztikája, a főistentisztelet látogatóit 
véve alapul nem reális. 

M a g y a r o r s z á g . 
P a p o k v a g y o n k e z e l é s i t i sz t sége i . A vagyon-

kezelési tisztségek elvállalását papoknak megtiltó, 1910. 
nov. 18-án a S. Congregatio Consist, által kiadott 
pápai rendeletet illetőleg a nevezett Congregatio 1911. 
márc. 11-én két évre megadta a magyar püspökök-
nek a jogot, hogy papjaiknak a szóbanforgó tiszt-
ségek viselésére nézve engedélyt adhassanak, de úgy, 
hogy ezen két éven belül e tisztségekről le kell majd 
mondaniok. 

A magyar püspöki karnak 1912. évben előadott 
újabb kérelmére pedig a nevezett Congregatio 1912. 
okt. 24-én kelt dekrétumában a magyar püspökök-
nek újból 3 évre adott ilyen jogot, hogy «igazi szük-
ség esetében» — ideiglenesen, mig világiak e tisztsé-
gekre nincsenek — megengedhessék papjaiknak a 
vagyonkezeléssel járó kath. pénzintézeti, szövetkezeti 
állásban való megmaradást vagy belépést, de úgy, 
hogy a kellő kautélák tartassanak be a vagyonkezelés 
megbízhatósága tekintetében és mások esetleges meg-
károsításának vagy megbotránkoztatásának elkerü-
lésére. Világos ebből, hogy a dekretum továbbra is 
hatályban marad; de felmentés adható alóla egyes 
esetekben. 

A dekretum nem jelent meg az «Acta Ap. Sedis»-
ben, nem is valószínű, hogy ott megjelenjen, mert 

partikuláris indultumokat rendszerint nem közöl az 
«A. A. S.» pláne, ha csak ideiglenesek. A dekretumot 
az egyes püspökök most közlik körleveleikben. 

VII. HÍREK A TUDOMÁNY VILÁGÁRÓL 

Osztrák ösz töndí j -a lap í tvány b ib l ikus 
t a n u l m á n y o k r a . A szentföldi zarándoklatoknak 
ismert nevű szervezője, v. Himmel ezredes, ösztön-
zésére az osztrák zarándok-egyesületek a rendezett 
zarándoklatok tiszta hasznát az utóbbi években egy 
alapítvány létesítésére fordították, hogy annak kama-
taiból egy osztrák pap 3 éven át Rómában a pápai 
biblikus intézetben végezzen tanulmányokat (évi 
2000 K ösztöndíj mellett), a 4-ik évben pedig 
(4000 K ösztöndíjjal) Palesztinában folytassa biblikus 
tanulmányait. Jelenleg, ezen ösztöndíj élvezetében 
Steger dr. innsbrucki pap időzik Jeruzsálemben, ahol 
az osztrák-magyar hospitiumban van lakása. A szent-
földi tanulmányi év után az illetők Rómában biblikus 
szigorlatnak vetik alá magukat a XIII. Leo által 
felállított római biblia-bizottság előtt, amelyet tudva-
levőleg X. Pius pápa gradus-osztásra is felhatalmazott 
1904. évben. 

Nobel -d í jat nyer t egy f ranc ia k a t h o l i k u s 
o r v o s — A m e r i k á b a n . Az orvostudomány jelesei 
közül ez évben a Nobel-díjat Alexis Carel new-yorki 
Rockfeller-intézeti, francia származású tanár nyerte 
el — Franciaország ámulatára. Ez a tudós tanár 
ugyanis a lyoni orvos-egyetemen tanult és készült 
az orvostanári pályára, már ott is feltűnt a sebészet 
terén kiválóságával. De a lyoni egyetemnek egy fő-
fő szabadkőműves orvostanár tagja: Auagneur 
mindent elkövetett, hogy Caret előtt a tanári kated-
rához az utat eltorlaszolja, azért, mert Carel hivő és 
gyakorló katholikus volt. Emiatt elkeseredésből ott-
hagyta Carel hazáját és a vallászabadság hazájában, 
az Unio-ban, telepedett le, ahol nem volt akadálya 
tudományos érvényesülésének már az, hogy buzgó 
katholikus. Az Univers nyomatékkal rámutat a sza-
badkőműves irányzat híveinek ellenmondó viselke-
désére, akik a laikus erkölcstani iskolai kéziköny-
vekben zsarnokként állítják oda XIV. Lajost, mert 
visszavonván 1685-ben a nantes-i ediktumot, a hu-
genották százezreit kényszeritette a kivándorlásra; 
és ők maguk nem átallják manapság napról-napra 
üldözéseikkel tömegesen kivándorlásra kényszeríteni 
a francia haza legjelesebb polgárait, csak azért, mert 
őseik hitéhez hivek akarnak maradni. A francia zseni 
ily módon, ez esetben a jenkiknek szerzett dicsőséget. 

q - m I - v q -11 A V . A T T í " r \ r \ ç\ a legjobb hirnévnek örvendő és legrégibb 
U U t / I k J O ü L L t v l -LJL. U \ J \ J \ J - C b egyházi szerek, ruhák, zászlók stb. gyára. 
O Budapest, IV. kerület, Váci-Utca 41. szám O Árjegyzék kívánatra ingyen és bérm. Tclefou 167-34. 
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X. SZERKESZTŐI IZENETEK 

T ö b b e k n e k . A «Religió»-nak nincsen jelenleg sem ala-
pítványa, sem kauciója ; pedig kaucióra valóban szükségünk 
volna, mert egyes társadalmi és egyházjogi kérdéshez bajos 
hozzászólni anélkül, hogy az állampolitika terére ne lépjen 
az ember és ily esetben kaució nélkül űzött politizálás cimén 
bűnvád emelhető és kemény büntetés róható ki a kaucióval 
nem biró lap szerkesztője ellen. Szerkesztő-elődöm sem vett 
át semmiféle alapítványt vagy kauciót. 

T. S . d r . S z o m b a t h e l y . Köszönet a szives készségért. 
— 11. L. Ka locsa . Rendben van. Köszönet. — W . Gy. P é c s . 
Hálás köszönet. Ilyen duplázás mellett hamarjában 2000 elő-
fizetőnk lenne és akkor a lap teljes virágzása köszöntene be. 
— H. C. d r . E g e r . Köszönöm szives sorait. — M. A. d r . 
T e m e s v á r . A cikket legközelebb közöljük. Köszönet a fel-
ajánlott munkatársaságért. — R. M. d r . E p e r j e s . Szívesen 
közlünk a keleti egyházra vonatkozó dolgokat. Köszönet. — 
H. K. B e s z t e r c e b á n y a . Nagyon lekötelez vállalkozásásával. 
— M. E. d r . N y i t r a . Jókor jön akkor is. Köszönet. — 
Cz. B. d r . B u d a p e s t . Köszönet a meleg üdvözlésért és a 
kilátásba helyezett támogatásért. — P . U. A. Gyöngyös . 
Minden irányban hálás köszönet. — Cs. J . d r . S z o m b a t h e l y . 
Jó lesz rövidebb közlemény is ; úgyis az ilyenekre helyezzük 
a fősúlyt. — P . A. d r . N a g y v á r a d . Nem csak elfogadjuk, 
de igen nagyra tart juk értékes közreműködését. — B. I. d r . 
B u d a p e s t . Köszönet. — P . A. d r . G y u l a f e h é r v á r . Talán 
mégis lehet néha némi kis időt szorítani valamely részlet-
kérdés tanulmányozására és megvilágítására. — Cs. i. d r . 
Szivesen közlünk az egyes egyházmegyék történetébe vágó 

és kézirati források alapján megírt közleményeket is. Valóban 
úgy van az, amit a theol. tanár irodalmi tevékenységéről 
mond. Köszönet. — L. F . d r . R ó m a . Mindenben egyetértünk. 
Külön levélben is válaszolunk. A lapot is megindítjuk. — 
K. Gy. K ö r m ö c b á n y a . Köszönjük az előlegezett bizalmat. 
A beküldött, igen kedves hangú «Viszhang»-ot azonban nem 
közölhetjük. Lapunkat mennél több adattal igyekezünk meg-
tölteni ; beküldött levelek közlésére helyünk aligha fog 
maradni. Most is kiszorult egyik főrovatunk a lapból hely 
híján. — W . K. d r . E s z t e r g o m . Meleg köszönet a küldött 
cikkért.— N. S. d r . R ó m a Köszönettel vettük a két cikket. — 
M. .1. d r . W i e n . Rendben van. 

XI. KIADÓHIVATALI IZENETEK 

M. K. d r . B u d a p e s t . Üdvözöljük előfizetőink sorában ! 
— S c h w . J . Ka locsa . Hálás köszönet a jókívánságért. — 
V. L. K a l k s b u r g . Jóleső üdvözlését köszönjük. — B. .). 
V ö r ö s m a r t Köszönet a szives üdvözlésért. — F . C. Győr . 
Summás gratias. — P. P . B a á n . Az első új tanítvány-
előfizetőm ön volt. Vivant sequentes. Eddig már 19 új elő-
fizető jelenkezett, de néhány vissza is lépett. — D. Gy. E. 
A múzeum részére tovább is a régi címszalag alatt mennek 
a lappéldányok. 

Felelős szerkesztő és kiadótula jdonos : 
Dr. HANUY FERENC, egyet, tanár (IV., Duna-u. 3.) 

Főmunkatárs és szerkesztő-helyettes : 

Dr. WOI.KENBEUÜ ALAJOS, egyet, tanár (I., Bertalan-u. 2 4 . ) 

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

LelKipásztoroK jegyzőkönyve 
Szerkesztette : Dr. Huszár Elemér. Ára puha vászonkötésben K 1.20. 

Nemcsak rendkívül praktikus, de nélkülözhetet lenül szükséges is 
minden lelkipásztornak a Huszár Elemér szerkesztette jegyzőkönyv. 
E segédkönyv vezetője mindenkor készen lehet a számadásra s vál-
• • lalt kötelezettségeinek könnyen fog tudni megfelelni. • • 

H í v e k n e k a j á n l h a t ó új i m a k ö n y v e k : 

Mindennapi 
kenyerünk, 

Gyakran áldozók könyve . 
Irta: Reviczky Aladár C. M. 
Ára K 3.—, 4.—, 4.80, 5.— és ÍO.—. 

Részletes tájékozást n y ú j t ez Imakönyv a gyakori és minden-
napi szent áldozásról és az első szent áldozásra bocsátandók 
korára vonatkozó pápai rendeletről. Van benne lelki tükör, 
48 szentáldozási, 6 miseájtatosság és számos egyéb ima. 
Függelékül 11 hitbuzgalmi társaságról és a böjti rendeletről 
n y ú j t szükséges tudnivalókat. a a o D 

Fenti könyvek, valamint minden, bárhol megjelent irodalmi munka kapható és 
megrendelhető a Szent-István-Társulat könyvkiadóhivatalában: Budapest, VIII., 
Szentkirályi-u. 28. és Budapest, IV., Kecskeméti-utca 2. ; Szeged, Kárász-utca 10. 

A Szentmise. 
Miseájtatossájíok az egyházi misekönyv alapján. 
Átdolgozta : Cséfalvay Nándor S. J. 
Ára K 1.80. •• 

A Szentmise c. most megjelent jeles munka a római misekönyv 
imádságait adja szabad, élvezetes, ki tűnő fordításban. Megma-
gyarázza a Szentmiseáldozatot, közli a mise változatlan részeit, 
az egyházi óv összes miséit, a szentekről szóló általános miséket 
és egyes szentek külön miséit. Ezen könyv felnyit ja az egyház 
gyermekei előtt a latin misekönyvet s utat muta t a rej te t t 
kincsesbányába, melyben kiaknázatlanul hever a lelki épülés és 
nemes buzdulás kimeríthetetlen s érintetlen aranyforrása. 
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Hollandiában. Martin Aurél dr.-tól. — 2. Stevenizmus. Wolkenberg 
Alajos dr.-tól. 3. Néhány kép a nyitrai püspökség két utolsó száza-
dából. Cserenyey István dr.-tól. — IV. Szaktudományi Szemle : 
Kánonjog. I. Hanuy Ferenc dr.-tól. — V. Könyvkritika. 1. Velics 
László S. J . Vázlatok a magyar jezsuiták életéből. —ő.-tól. 
2. Magyar Kultúra. II.- tói. — VI. Katholikus világszemle : A) Olasz-
ország : 1. A milanói rendelet 1900. évi jubileumának megünnep-
lése Milanóban. 2. Romolo Murri ú j folyóiratot alapit. B) Malta : 
Az idei nemzetközi eucharisztikus kongresszusról. C) Német-Biro-
dalom : 1. A Hist. Polit. Blätter a pápa szerepéről, a Balkán-kér-
dés rendezésénél. 2. Hohenlohe kancellár kibékülése a kath. 
egyházzal. 3. A strassburgi parallel-tanszékek ügyének előzmé-
nyei. 4. Szászországi harcok a hitvallásos iskola és az isk. vallás-
oktatás ellen. C) Franciaország: Szent Anna neve a M. Sz. má-
niájában. D) Belgium : A belga püspökök a N. Konstantin-jubi-
leum megünnepléséről. E) Portugália : A lágyszívű portugál szek-
táriusok. F) Palesztina : Zarándoklat a Szentföldre francia zarán-
dokhajón. — VII. Hirek a tudomány világából : A németországi 
egyetemi kath. nőhallgatók száma. — VIII. Vegyesek. — IX. Könyv-
szemle : A) Szentírástudomány. B) Egyháztörténelem. C) Sziszte-
matikus theologia. D) Gyakorlati theologia. — A'. Szerkesztői izene-
tek. — XI. Kiadóhivatali izenetek. 

Papképzésünk ügyéről. 
Irta : W o l k e n b e r g Alajos dr. 

Dr. Ernst Commer egyik régibb iratában, 
(Jahrbuch für Philosophie und spekul. Theologie, 
Bd. XV. 1. Heft. 1900.) mindazokat a reformokat, 
melyeket a papképzés terén sürget, azon meg-
sulyosodott körülményekkel okadatolja, melyek-
ben a papság a modern világban él. 

Papságunk, írja, ellenséges világ közepében 
áll, annak a forradalomnak középpontjában, mely 
az életnek minden terén a tekintély ellen lázong 
és küzd. A szociális törekvések egészen keresztény-
ellenesek és épen az egyház ellen irányulnak. 
A helyzet súlyosságához hozzájárulnak a nemze-
tiségi mozgalmak, amelyekben igen kevés van a 
keresztény gondolat ihletéséből és a katholikus 
szellemből. 

Megállapítható, hogy a mi viszonyaink ugyan-
azt a képet mutatják, melyet Gommer állít elénk, 
és következtetése, melyet az utolsó ízig tökéletes 
katholicitással és feltűnő erővel ad elő, bennünket 
is erősen sürget papképzésünk ügyének minden-
oldalú emelésére. 

Ennek a munkának belső eszközeit főpászto-
rainknak gondja és a papnevelő-intézetek elül-
járóinak és tanárainak munkája képezik. Ahhoz 
képest, hogy ez a gond és munka milyen erőt 
és tőkét képvisel, az eredmény ugyancsak nem 
látszik arányosnak. De ezt a gyenge eredményt 
korántsem tulajdonítjuk sem a főpásztori gond. 
sem az elüljárók és tanárok munkássága fogya-
tékosságának, hanem sokkal inkább azoknak az 
erősen befolyásoló külső körülményeknek,melyek 
közt az ifjú embernek, a papságra készülő kleri-
kusnak világa át van szőve. Es csak konstatáljuk, 
hogy dacára a békeségnek, a megfelelő ellátásnak, 
meleg szobának, az elüljárói és tanári munkának, 
a szellem és szív mindazon nevelő eszközeinek, 
melyeket nem kell keresnie az ifjúnak, mert 
mindig készen várja őt, szeminaristáink életén 
van valami unalom, valami élhetetlenség, melyet 
talán azzal lehetne kifejezni jól, hogy kevés erő 
és érzék mutatkozik bennük csak valamit is 
tenni a kötelességen felül az önönmaguk tartalmas 
és minél többoldalú kiképzésére. 

Természetesen ez csak általános kép, s baj 
volna, ha kivételek nem volnának. Különben is az 
állapotok objektiv elbírálásánál és a mutatkozó 
hibák mentségéül érdemes elolvasni azt az igen 
okoscikkelyt,melyet nemrég Halászy C. dr. írte lap 
egyik (1912. 41.) számában. Az kétségtelen, hogy 
az újabb lustrumok a szemináriumoknak gyen-
gébb anyagot szolgáltattak, s még ez az anyag 
is viselni kénytelen a rossz korszellem és a 
hiányos vagy félig-meddig züllött családi nevelés 
befolyásait és kínjait. 
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Hogy ezek a befolyások mint gátolhatják a 
szemináriumi nevelés sikereit, mint rabolják el 
itjainktól az érzéketa mi tudományunk,papi erköl-
csünk szeretete és megbecsülése iránt, arra való-
ságos korkép az a szózat, melyet minap Papp Antal 
munkácsi püspök intézett egyházmegyéje espere-
seihez és lelkészeihez a kispapok szünidei mulat-
ságaira vonatkozólag. Nagyon optimista, aki azt 
hiszi, hogy ez az intelem akár minden egyház-
megyében is el nem kelne. 

Viszont ezek az állapotok kell, hogy 
éberebbekké tegyék a papnevelés munkásait és 
sürgetik a papnevelés külső eszközeinek minél 
intenzivebb fölhasználását az egyház eme leg-
vitálisabb ügyének lehetőleg tökéletes rende-
zésére. 

Az olasz papnevelési reform erősen sürgeti 
azt, hogy a papnövendékek minél huzamosabb 
időn át álljanak nevelés és tanítás alatt. Ezért 
rövidíti meg a szünidőt, ezért óhajt szünidei 
otthonokat a papnövendékek számára. 

A mi világunkban ezek csak álmok, de a 
budapesti tudományegyetem hittudományi kara 
már a legközelebbi jövőben erős lépést tesz 
arra, hogy a képzés munkája hosszabb időn át 
történjék, s eként alaposabb lehessen, mikor 
megnyitja ötéves kurzusát, mikor a jövő tanév-
től kezdve az ú. n. tudomány-szemináriumi kép-
zést és tudományos foglalkozást bevezeti. 

Az ötéves kurzus tette szükségessé a böl-
cseleti új tanszék felállítását, hogy a bölcseleti 
előképzés, melyet az olasz papképzésre vonat-
kozó Regolamento és a kor filozofikus iránya, 
az apologetika és hitvédelem egyképen sürget, 
minél alaposabb legyen. 

Természetes dolog, hogy abból, amit a hit-
tudományi kar évtizedek küzdelmes törekvé-
seivel kivívott magának, valaminek szét kell 
áradnia a hazai egész teologiai tanításba. 

Es mivel a bölcseleti előképzés és teljes 
kiképzés olyan fontosságú a papi szaktudomá-
nyosság és műveltség szempontjából, hogy 
Gommer nem fél kimondani : filozófia nélkül 
lehetünk hivő keresztények és katholikusok, de 
nem lehetünk a tanításban, apostolkodásban, a 
hitvédelemben, társadalmi munkában hivatásunk 
magaslatán álló papok, igehirdetők, szociális 
tényezők, épen alkalmas az idő, hogy a pap-
képzésnek Istentől küldött vezérei és munkásai 
minden erejükkel igyekezzenek ezt a böb 
cseleti képzést fölkarolni a hittudományi fő-
iskolákon. 

Ideje, hogy kiszabadítsuk a bölcseletet a 
rendkívüli tárgyak sorából. Ez a rendkívüli 
jelleg a tanulót előre diszgusztálja és gondat-
lanná teszi a tárgy iránt; továbbá sok tanár 
vallomása szerint a bölcseleti oktatás szemi-
náriumainkban egyéb okokon kívül, minő: a 
tanítandó alanyok gyengébb szellemi képességei, 
a bölcselet iránti kevés érzék, azért hoz kevés 
hasznot, mert latinul folyik; azért legalább egy 
részében a bölcseleti oktatásnak a magyar 
nyelvet kellene használni. Kiss János dr.-nak 
alapvető munkái (a hittudomány és a bölcselet 
magyar műszótára, folytatásos cikkekben meg-
jelent a Hittud. és a Bölcs. Folyóiratban) és az 
Aquinói szent Tamás-társaság eredményes műkö-
dése után szakembernek nem volna nehéz magyar 
nyelvű tankönyvet írni a bölcselet tanítására. 
Sőt ezt a munkát pályázat kiírása által kellene 
elősegíteni. 

Természetes, hogy ha valaki a papképzés 
kérdéséről ír, még egész sereg kérdés áll eléje, 
melyet megvitatni, kifejteni óhajtana. 

Sőt amelyekről írni objektíve is kötelesség 
volna. 

De hiszen épen arra való a Religio, melyet 
mindenkori iránya és szelleme is erre utal, hogy 
tért nyisson a papképzés nagy és kisebb kérdé-
seinek minél avatottabb tárgyalására. 

Most csak még egyet. Semmi sem fejlődött 
annyira az újabb időben külföldön is, nálunk 
is, mint a könyvészet, a tudományos és más-
féle irodalom. 

Ennek ismeretére papnevelőinkben igen 
kevés gondot fordítanak, holott ezek a sajtó-
termékek, tudományos és társadalmi irányú 
könyvek hordozták az eszméket, irányokat, 
melyeket a lelkek üdvén munkálkodó papnak 
ismernie kell. 

Nincs idő az irodalom ismertetésére is, 
sokan mondják és nem ok nélkül. 

De nem is a szorosan vett tanítási idő az iro-
dalom ismertetésének az ideje. Nyisson minden 
hittudományi főiskola egy termel növendékei 
számára, ahol könyvtárakat helyezzen el, ahol 
olvasásra módot nyújt a dolgozni, tanulni vágyó 
ifjaknak, s havonkint, negyedévenkint egy-egy 
órában itt ismertesse a tanár a régibb s a meg-
jelent új munkákat, a szakmájába vágókat. 
Az ilyen szoba a maga tudományos levegő-
jével kitűnő otthon lesz azoknak az iíjaknak, 
akik megértik az egyház s a papság nehéz hely-
zetét a világban s ráébrednek kötelességüknek, 
a munkás önképzésnek szeretetére. 
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Budapest, január 10. 
Az új h e r c e g p r í m á s székfog la ló ja . A folyó 

évi november hóban Ő Felsége által kinevezett új 
esztergomi érsek, hercegprímást, Csernoch János drt, 
eddigelé Kalocsa érsekét, X. Pius pápa az 1912. dec. 
13-án kelt bullájával az esztergomi érsekségben meg-
erősítette. 

A megerősítési okmányt, valamint az előírt hűség-
esküről és a «Sacrorum Antistitum» által megkívánt 
esküről szóló okmányokat, az új hercegprímásnak 
kúlön meghatalmazottja, Rajner Lajos dr. felszentelt 
püspök, 1912. dec. 31-én, délután 5 órakor megtar-
tott konzisztorialis ülésben, mutatta be az esztergomi 
káptalannak. Miután a káptalan a pápai megerősítés 
okmányát rendben találta, tüstént elrendelte annak 
fölolvastatását és megengedte, hogy a nevezett meg-
hatalmazott az új érseknek képviseletében az érseki 
széket elfoglalja és birtokba vegye. Az új érsek ez 
alkalommal azt is bejelentette a káptalannak, hogy 
általános helynökévé a lemondott érseknek helynö-
két, Rajner Lajos dr.-t, nevezi ki a maga részéről is a 
szokásos felhatalmazással. 

Az érseki szék ünnepélyes elfoglalása másnap, 
újév napján, történt meg, az esztergomi bazilikában, 
ahol harangzúgás közben fölolvastatott a pápai bulla 
latin és magyar nyelven. 

Mindezeket az esztergomi főegyházmegyei jan. 
1-én kelt, I. sz. körlevélben a főkáptalan, a káptalani 
nagyprépost (illetőleg képviselője : a kán torkanonok), 
valamint az érseki általános helynök külön-külön 
iratokban hozták az egyházmegyei papság tudomá-
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sara. 
Az érseki helynök az ő iratában egyben elren-

delte, hogy a legközelebbi vagy más következő vasár-
napon a székfoglalás közöltessék a hivő néppel min-
den nyilvános templomban; e napon a plébániai 
szentmise ünnepélyes «Veni Sancte»-val kezdessék, a 
miséző papok pedig minden szentmisében kollektát 
vegyenek a főpásztorért, délben pedig félóra hosszat 
szóljanak a harangok, majd délután a Jézus Szent-
séges Szivéről szóló litánia mondassék el az Oltári-
szentség ünnepélyes kitétele mellett. Végre azt is 
közli a helynök a papsággal, hogy ezentúl a szent-
mise kánonjában megfelelő helyen már az új érsek 
neve («Antistite nostro Joanne») említtessék. 

Az esztergomi egyházmegye és a metropoliai 
provincia életében, sőt az egész hazára nézve, felette 
fontos esemény a hercegprimási széken történt vál-
tozás: az ország legelső közjogi méltósága, a Magyar-
ország területén 500 év óta primási és apostoli kö-
vetségi joggal biró legelső egyházi méltóság, amelyet 
a pápai trón körül is csak a pátriárkák előznek 
meg, új örökösre szállott át. 

A mi folyóiratunk, amikor most hálás tisztelet-
tel vesz búcsút az angyali jóságú, lemondott bíboros-
érsektől, egyben hódolattal üdvözli az új érseket, 
Magyarország hercegprímását; Ad multos annos! 

A S z e n t a t y a l e g k ö z e l e b b i pont i f iká lása . 
Szentséges Atyánk e jubileumi évben legközelebbi 
ünnepélyes pontifikálása a Szent - Péter - bazilikában 
nem húsvétkor — mint azt némely lapok jelentet-
ték — hanem pünkösdkor fog megtörténni. Húsvét-
kor ugyanis nem lehet a püspököket nagyobb szám-
ban Rómába várni, mert a nagyheti funkciók lekötik 
őket székesegyházaikban. Turinban, Veronában, 
Vicenzában, Nápolyban és másutt most újévkor már 
nagy ünnepélyességgel megkezdették a N.-Konstantin-
féle jubileumi évet. 

N a g y Kons tant in g y ő z e l m é n e k 1 6 0 0 . év i 
m e g ü n n e p l é s e K ó m á b a n . Az «Osservatore Ro-
mano» január 6. számában állandó rovatot nyitotta 
Nagy Konstantin-féle jubileum ünnepségeinek regisz-
trálására. Az «Osservatore Romano» mindenekelőtt 
közli a jubileumi főbizottság («Consiglio Superiore») 
által készített programmot, amelyet az ünnepségek-
nek külön kiadandó közlönye («Bollettino») legköze-
lebb megjelenő 1. számában közölni fog. 

Az Őszentsége által 1912. jan. 14.-én kinevezett 
főbizottság élén Cassetta, frascatii püspök-bíboros 
áll, amely bizottság viszont egy római papokból és 
világiakból álló helyi bizottságot («Comitato Romano») 
küldött ki a Róma-városi ünnepségek előkészítésére. 

A főbizottság által elkészített programm két 
konkrét célt jelöl meg: 1.) A Ponte Milvio közelében 
a Maxentius felett aratott (312. é.) győzelem meg-
örökítésére egy műemlék felállítását; 2.) egész Olasz-
országban és azon is kívül hálaadó ünnepélyességek-
nek rendezését, valamint az epochalis eseménnyel 
foglalkozó tudományos és népszerű művek kiadását. 

Az elsőt illetőleg Cassetta bíboros 1912. okt. 
17.-én tette le alapkővét annak a bazilikának, ame-
lyet a milviusi híd közelében a világtörténeti jelen-
tőségű győzelem emlékére a Szentséges Atya költ-
ségére emelnek az egész kath. világ adományainak 
hozzájárulása mellett. 

A másodikat illetőleg a főbizottság az egész vi-
lág püspökeihez felszólítást intézett; és máris sok 
országból beérkeztek a jelentések, hogy jubileumi 
nemzeti és egyházmegyei bízottságokat szerveztek, 
amelyek a Rómába vezetendő zarándoklatokat is 
előkészítik. A zarándoklatok egész 1913-iki éven át 
fognak Rómába özönleni, hogy Krisztus keresztjének 
első győzelmét Rómában ünnepeljék meg és ott 
Krisztus helytartója előtt leróják hódolatuk adóját. 

Rómában magában eddig csakis annyi történt 
az ünneplésből, hogy 1912. okt. 22.-én a lateráni pa-
lotában egy jubileumi bevezető emlékünnepélyt ren-
deztek a bibornokok, a diplomáciai testület, a pápai 
udvari méltóságok és meghívott vendégek jelenlété-
ben; erről a lapok annak idején már beszámoltak. 
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A tulajdonképeni jubileumi ünnepélyességek 
Rómában Fehérvasárnapon (márc. 30.) veszik kezde-
tüket egy körmenettel a katakombákban (S. Domi-
tilla-tól S.-Callisto-n át egész S.-Sebastiano-ig), a Col-
legium Cultorum Martyrum társulat rendezése alatt. 

Húsvét után II. vasárnapon (ápr. 6.) egy nyolcad 
veszi kezdetét a lateráni templomban ; a bevezető 
(II.) vasárnapon görög pontificalis mise, a befejező 
(III.) vasárnapon (ápr. 13.) pedig bíbornoki mise 
(«Cappella Cardinalizia»), amelyet ezen bazili-
kának «arciprete»-je, Pietro Respighi, az örök város 
vikáriusa fog megtartani a pápai udvari méltóságok, 
a diplomáciai testület és a Rómában időző püspökök 
jelenlétében. Mindennap délután más-más püspök 
prédikál, a bezáró esti ájtatosságot a jubileumi fő-
bizottságnak biboros-elnöke fogja tartani. Az egész 
nyolcad alatt az Üdvözítőnek egy igen régi képe lesz 
köztiszteletre kitéve. (E kép neve : «acheropita», he-
lyesebben: «acheropoieta», ami annyit jelent, mint : 
«nem emberi kéz által készített.») 

Húsvét után IV. vasárnapon (ápr. 20.) lesz a 
Szent-Péter-bazilikában a jubileumi ünnepély ugyan-
azon szertartások kíséretében, aminők más években 
Szent-Péter apostolfejedelem ünnepén, június 29-én, 
szokásosak: a bazilika arcipreteje, Rampolla bíboros 
fog pontifikálni, az Üdvözítő szenvedése ereklyéi a 
nép előtt felmutattatnak stb. 

Húsvét után V. vasárnapon (ápr. 27.) az ostiai 
uton fekvő Szenl-Pál-bazilikában lesznek egész na-
pon át ünnepi istentiszteletek. 

Május 2. 3. és 4.-én a Szent Ilona által (első alak-
jában) emelt S. Croce in Gernsalemme templomban 
triduumot tartanak a szent-kereszt tiszteletére (május 
3-án van tudvalevőleg a kereszt megtalálásának évi 
ünnepe). Ebben a templomban őrzik Szent Ilona kora 
óta a Krisztus szenvedéseinek fenmaradt legbecsesebb 
ereklyéit, köztük Krisztus keresztjének legnagyobbik 
darabját. Május 4-én az albanoi hegyek legmagasabb 
csúcsán (956 m.), a bizarr alakjával feltűnést keltő és 
Rómából is látható Monte Cavo (kialudt vulkán) csú-
csán, egy keresztet avatnak fel e napon és azt este 
kivilágítják. 

Pünkösd vasárnapján (május 11.) lesz a vatikáni 
Szent Péter bazilikában a jubileumnak legünnepiesebb 
része: maga X. Pius pápa fog pontifikálni («Cappella 
Papale»). Ezen a napon este kivilágítják az örök-
városnak három főbazilikáját (Szent Péter, Laterán 
és S. Maria Mag'giore), valamint a város összes 
templomainak homlokzatán álló kereszteket és az e 
célra alkalmazandó, Nagy Konstantin labarum-án elő-
ször nyilvánosan alkalmazott, Krisztus-monogram-
mokat ugyanígy lesz ezen este kivilágítás Róma 
környékén is; mindenfelé felszólítják a lakosokat a 
magánházak és az albano-vidéki várak kivilágítására is. 

Ezután már csak kevésbé fontos ünnepi istentiszte-
letek lesznek : május 18-án a S. Ágnese (fuori le mura) 
bazilikában, május 25-én a Szent-Lörinc-bazilikában, 

jún. 8-án S. S. Pietro e Marcellino - templomban; aug. 
31-én Albano-ban lesz ünnepély a Latium részére. 

A bezáróünnepségek 1913. dec. 6 —8.-án lesznek 
a S. Maria Maggiore-ben, ahol a boldogságos Szűz-
nek «Borghesiana» néven ismert kegyképét («Salus 
populi Romani») teszik ki köztiszteletre. 

Az ünnepségek megállapítása nagy körültekin-
tésre vall : a Nagy Konstantin császár és anyja, Ilona, 
által (első alakjukban) emelt Szent-Péter-, Szent-Pál-, 
Laterán-i és S. Croce-templomok és a katakombák, 
főleg a S. Sebastiano és a S. Ágnese alatti katakomba 
(egykorúak Diocletianussal és Nagy Konstantinnal) 
igen alkalmasak arra, hogy történelem szellője csap-
jon arcába nemcsak a zarándokoknak, hanem az 
ámuló világnak is. 

Kár, hogy a római utcának mai pszichéje nem 
engedi meg azt, hogy ünnepélyes körmenetet tartsa-
nak a Laterántól a Nagy Konstantin-féle diadaliven 
át és a forumon keresztül (a «sacra via» kétezeréves 
kövezetén itt vonultak be egykoron a városba, a fó-
rumra a legyőzött népek ezrei, Titus alatt a zsidók) 
egészen Szent Péterig, Nérónak egykori cirkuszáig, 
amelynek utolsó maradványa a Szent-Péter-templom-
téren álló obeliszk ; ezt ugyanis még Caligula hozatta 
Egiptomból Rómába és a «Circus Vaticanus»-ban, 
(később : Circus Neronis) állította fel. Ebben a cir-
kuszban szenvedett Szent Péter vértanúságot. 

De amennyit a programm felölel, az is még 
mindig igen alkalmas arra, hogy a hivő lélek meg-
hatva szárnyaljon vissza 1600 évvel a katakombák-
ból új életre kelő egyház győzelme idejébe. 

Az «Annuar ioPont i f i c io» 1 9 1 3 . év i k iadása . 
Újév napján mutatta be Merry del Val bibornok a szent-
séges Atyának az 1913. évi «Annuario»-nak első pél-
dányát. («L'Annuario Pontificio per l'anno 1913. Un 
vol. in 12° pp. 760.» Angolvászonba kötve, vörös 
metszéssel, ára Rómában 5, Itáliában 5'50, külföldre 
6"50 líra. Megrendelhető e cimen : Tipografia Poliglotta 
Yaticana. Roma.) 

Az «Annuario» beosztása lényegében olyan ma-
radt, mint a tavalyié, két részre oszlik fel: az I. rész 
az egyházi hierarchia (bibornokok, pátriárkák, érse-
kek és püspökök, a címzetesek is) és a római kúria 
személyzetét adja a szükséges tárgyi adatok megie-
lölésével is; a II. rész a «Cappella Pontificia» 
(a bibornokokon kívül, trónálló pátriárkák, érsekek, 
püspökök, participans és «ad instar particip.» proto-
notariusok stb.) és a aFamiglia Pontificiay> tagjait (két 
palotabibornok, a belső valóságos praelatusok, való-
ságos kamarások, a címzetes praelatusok, vagyis az 
ú. n. «praelati domestici» vagy «antistites urbani», 
a pápai tb. kamarások és káplánok stb.) sorolja föl, 
továbbá secretariák, a pápai diplomáciai testület, a 
különféle pápai bizottságok és végül a római vica-
riatus adatait tartalmazza. 

Az «Annuario» szerint jelenleg 62 biborosi cím 
van betöltve, nyolc tehát üres. A 62 közül : egyet még 
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IX. Pius kreált (Oreglia di S. Stef., a bib. kollégium 
dékánja), 27-et XIII. Leo, 34-et pedig X. Pius, közülük 
egyet csak «in petto». 

III. TUDOiMÁNYOS CIKKEK, 
E* E*> KÖZLEMÉNYEK, ÉRTEKEZÉSEK 

Az Ú j s z ö v e t s é g rad iká l i s krit ikája H o l l a n -
diában. 

Európát és Amerikát napról-napra elárasztják 
újabb és újabb irodalmi termékekkel, melyeknek 
célja az embereket elszakítani Krisztustól és a keresz-
ténységtől. Némelyek a tudományosság mezében 
a művelt osztályokhoz szólanak, mások durvább 
hangnemben a köznép nyelvén beszélnek és töme-
gek ezreihez férkőznek. A szociáldemokrácia ily 
értelemben féktelen propagandát űz. A szabad-
gondolkozók egyesületeinek úttörői és szónokai van-
nak, kik az evangéliumi kérdések felületes tanul-
mányozása után a bibliakritika legmerészebb és 
következményeiben leggyászosabb eltévelyedéseit ter-
jesztik és népszerűsítik. Kevésbbé ütközünk meg 
azon, hogy a politikai szenvedélytől elvakított szo-
ciálista agitátorok rávetették magukat erre a sikamlós 
lejtőre; sokkal nehezebben tudjuk azonban megér-
teni, hogy értelmes emberek, tudósok, sőt protestáns 
theologusok és pásztorok miként képesek őket ezen 
az úton követni. Nevezetesen hollandiai theologusok 
mentek legtovább a negativ kritikának nihilizmusban 
végződő útvesztőjében.1 O. Schmiedel ezt az irányt 
joggal nevezi túlzó radikális iskolának.2 Radikális, 
azaz gyökeres, mert gyökeresebb, mint a liberális 
protestáns irányzat. Nemcsak a hagyomány «vad 
hajtásait» nyesegeti, hanem gyökereit is meg akarja 
semmisíteni. A liberális protestáns biblikusok sok 
tagadó tételükön kívül dogmaként két pozitív tételt 
is vallanak, amely mellett több-kevesehb követ-
kezetességgel hűségesen kitartanak. Az egyik Jézus 
létezésének elismerése, a másik néhány újszövetségi 
irat, legalább Pál nagyobb levelei hitelességének 
elfogadása. A protestáns liberálisok a rómaiakhoz, 
korinthusiakhoz és galatákhoz címzett levelekről 
vallják legalább, hogy egyes betoldások leszámítá-
sával Pál apostoltól származnak; az evangéliumokból 
pedig a természetfölötti elem kiküszöbölése, az 
evangéliumi Jézus képéből az isteni elemnek elvétele 
után alkotnak maguknak képet Jézusról, az ember-
ről, a bölcs tanítóról. A radikális kritika tovább 
megy és tagadja Jézus létezését, valamint a Pál-féle 
nagyobb levelek hitelességét, vagy legalább is e két 
tétel egyikét. Bauernál, Piersonnál és van Loonnál 
Jézus létezésének tagadása összefügg Pál nagyobb 

1 Fillion, Les étapes du rationalisme. Paris, 1911. 
2 Die Hauptprobleme der Leben-Jesu-Forschung. 

leveleinek elvetésével. Vannak azonban oly radiká-
lisok is, kik tagadják ugyan Pál leveleinek hiteles-
ségét, amellett azonban elismerik, hogy Jézus valóban 
létezett. 

Az újszövetségi bibliakritika radikális irányzata 
Németországból indult ki. Előfutárja volt Bauer 
Brúnó.1 Eleinte csak kérdésesnek találta, hogy Jézus 
élt-e, 1851-től kezdve azonban az őskereszténvségről 
csak annyit akar tudni, hogy az első század végén 
megvolt, minden egyéb, mit az őskereszténységről 
a hagyomány mond, az csak az őskeresztények, 
nevezetesen az evangélisták képzelődése, reflexiója.2 

A kereszténység keletkezésében nem Jézus szemé-
lyétől indult ki, hanem az ős evangélium a zsidó és 
római szellemnek, Philo alexandriai iskolájának és 
a sztoicizmusnak terméke. 

Amit Bauer 1851-től kezdve Németországban 
hirdetett, azt 1877-től kezdve tőle függetlenül tanítja 
a radikális irányba tévedt hollandiai bibliakritika.3 

Megindítója Pierson Allard, amsterdami tanár. 
A kereszténység keletkezését következőkép képzeli 
el. A liberális bibliakritika tagadja, hogy a csodatevő 
Jézus élt volna, de elismeri Jézusnak a tanítónak 
létezését és az evangéliumokban még megtalálja Jézu s 

tanításának töredékeit. Pierson ellenben azt állítja, 
hogy Jézus, a tanító sem létezett, sőt a hagyomány, 
mely Jézust tanítóként mutatja be, még később kelet-
kezett, mint az a hagyomány, mely Jézust csoda-
tevőnek tünteti fel. A görög-római világban egy 
erkölcsi irányzat fejlődött ki, mely erényekúl dicsőí-
tette a segítségre kész szeretetet, az alázatosságot s 
halálmeggyőzést. Ez az erkölcsi tanítás eszményképet 
keresett, melyhez tanításait hozzákapcsolhatta. Ideál-
ját megtalálta a zsidók képzeletében és reményeiben 
élő messiási eszmében, mely Jahvénak szenvedő és 
a szenvedésben megdicsőülő szolgáját hirdette (Izai. 
52.). Amint más erkölcsi iskolának ideálja Herakles, 
Asclepios vagy Cato volt, úgy ezt az irányzatot a 
zsidóknak a szenvedő Messiásról alkotott eszmény-
képe lelkesítette. Idővel az eszményképnek, hogy a 
nép szélesebb rétegeire is vonzó ereje legyen, érzé-
kelhető alakot kellett nyernie, s lassankint a zsidó 
Messiás alakja megrajzolódott, úgy hogy élettörté-
netét görög mithoszokból állították össze, melyeket 
ízléssel és tapintattal átalakítottak. Tanításként pedig 
ajkára adták a zsidó bölcseségnek görög találékonyság-
gal kiegészített és megbővített mondásait. A160—180. 
év körúi művelt férfiak, episcopoi, a Messiás alakjáról 
és tanításáról költött különböző nézeteket összefog-
lalták és létrehozták a katholicizmust. 

Pierson az evangéliumok hitelességével Pál leve-
leinek igazcíműségét is tagadta anélkül, hogy e 

1 Élt 1809—1882. Berlini, azután bonni egyetemi tanár. 
2 Kritik der Evangelien und Geschichte ihres Ursprungs. 

Berlin, 1851 ; Christus und die Cäsaren. Berlin, 1877. 
3 Van den Bergh van Eysinga, Die holländische radikale 

Kritik des Neuen Testaments. Jena, 1912. 
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kérdéssel alaposabban foglalkozott volna. Ezt a 
feladatot Loman Dirk Ábrahám, az amsterdami luthe-
ránus szeminárium volt tanára vállalta magára. Quaes-
tiones Paulinae című értekezéseiben Pál leveleivel, 
főként a galatákhoz írt levéllel foglalkozik. Össze-
hasonlítást tesz Pál kettős képe között, metyet egyrészt 
az Apostolok Cselekedeteinek könyvéből, másrészt a 
galatákhoz írt levélből ismerünk meg. A galatákhoz 
címzett levél Pált a pogányok hajthatatlan apostolának 
mutatja be, az Apostolok Cselekedetei pedig az egyházi 
Ízlésnek megfelelő képet adnak róla. Azonkívül az 
Apostolok Cselekedetei semmi különöset sem emlí-
tenek a galáciai hívekről, már pedig ha e levél igaz 
állapotokat tüntetne fel s Galáciában valóban lettek 
volna zsidózó törekvések, akkor az Apostolok Csele-
kedeteinek szerzője nem hallgathatná el azokat. Mind-
ebből az következik, hogy az Apostolok Cselekede-
teinek szerzője nem ismerte a galatákhoz írt levelet, 
aminek viszont egyedüli magyarázata az, hogy ez a 
levél nem származik az apostoltól, hanem későbbi 
kor hamisítása az apostol nevére. Amint a galatákhoz 
írt levél, úgy az összes újszövetségi iratok a második 
századból valók. Tartalmukban egymásnak ellent-
mondanak és megbízhatatlanok. 

A kereszténység eredetéről Loman a következő 
elméletet állítja fel. Lehetségesnek tartja, hogy egyes 
tulajdonságok és sajátosságok, melyeket az evan-
gélisták a názáreti Jézusra ruháztak, egyesültek egy 
személyben, ki azon időben Palesztinában élt. Amit 
azonban ezen személyről a rendelkezésünkre álló 
megbízható adatokra támaszkodva történetinek elis-
merhetünk, az nem elégséges ahhoz, hogy őt új 
világvallás alapítójának tartsuk. A kereszténységet 
oly kevéssé konkrét személytől, aminő az evangé-
liumi Jézus, származtatni nem lehet. A Pilátus alatt 
keresztrefeszített zsidónak élete és működése Loman 
szerint nem magyarázza meg a kereszténység kelet-
kezését. A kereszténységet nem egy istenített személy 
hozta létre, hanem sok jámbor és nemes lélek együttes 
ereje, kiknek igaz élettörténetét soha senki meg nem 
írta s kik teljesen ismeretlenek maradtak. A keresz-
ténység eredetileg a zsidó messiási eszmével és a 
zsidó nemzeti gondolattal telített apokaliptikus szekta 
volt. Midőn Palesztina határain kívül elterjedt, görög 
eszméket szívott fel magába és a 70-es évek után 
levetvén nemzeti ruháját, egyetemes vallássá változott. 
Az új vallás kialakulásához a zsidók nagy tőkével 
járultak hozzá. Ők adták a vallás-erkölcsi, prófétai 
iratokat, a jámbor, folyton üldözött, de magát Isten 
fiának tartó nép hagyományát. Izrael adta az isteni 
törvényhez gyermeki húséggel ragaszkodó nemzet 
hősiességét és vértanuságát. A görög- római világ pedig 
adta a művészet alakító, a tudomány és törvényhozás 
alkotó erejét, a szervező tehetséget és az elvont gondol-
kozás mesterségét. így a kereszténység mindazon 
eseményeknek s szellemi áramlatoknak terméke, 
melyeknek az ismert világ időszámításunk elején szin-

tere volt. A Jézusról szóló evangéliumi történet pedig 
az ősi keresztény községek költészete, melyben saját 
sorsukat jelképes módon egy személyre ruházták rá. 
Az evangéliumi Jézus jelképe a küzdő, szenvedő és 
végül győzedelmes kereszténységnek. 

Loman szimbolizmusával ellentétben van Manen1  

elismeri, hogy Jézus valóban élt és a keresztfán meg-
halt. Tanítványai mesterük halála után nemsokára 
ismét fölbátorodnak és benne ismerik föl a Messiást, 
akinek előbb szenvednie és meghalnia kellett, hogy 
azután megdicsőülhessen és országának alapítására 
ismét eljöhessen. Pál apostol is ezt a Messiást hir-
dette. Még hívő zsidó volt, de nem fogta föl az 
ószövetségi törvényt oly szigorú értelmezésben. 
A görög-alexandriai bölcselet behatása alatt a keresz-
ténység kebelében nagy ellentétek támadtak. Egy-
részről kialakult a gnózis, mely a zsidóságtól elsza-
kadt, másrészről ezzel szemben állott a judaizmus, 
mely annál merevebben ragaszkodott a zsidó tör-
vényhez és szellemhez. A két irányzat kibékúlése 
létrehozta a katholicizmust. Az újszövetségi iratok 
mai alakjukban már a kibékülés korából, a 125— 
150. évből származnak. 

Mivel az utóbbi évek számos fölfedezése semmit 
sem hozott napvilágra, ami újabb világot vetne Jézus 
személyére, a hollandiai radikális kritika legújabb 
képviselője, Bolland, a bölcselet tanára Leidenben, 
ismét felújította a gondolatot, hogy az evangéliu-
mokban nem történet, hanem keresztény képzelődés 
rejlik.2 A kereszténység az alexandriai zsidó-görög 
theosophiából keletkezett, mely Mózes vallását töké-
letlen, az igaz Isten ismeretével nem rendelkező val-
lásnak tartotta. Az alexandriai theosophia szerint 
Mózes vallása Jahvét, a világ teremtőjét és törvény-
hozóját ismeri. Ez az isten nem azonos a világnak 
jóságos atyjával, kinek ismeretét az alexandriai 
theosophia tanítja. Mózest a történelemben követte 
Josue, Mózes vallását is követnie kell Josue azaz 
Jézus tökéletesebb vallásának. A tiszta theosophia 
azonban nem való a néptömegek számára, vele nem 
lehetett hitközségeket alapítani. A theosophiának 
népszerűsítése céljából szemléltető elbeszéléseket kel-
lett kigondolni a nép számára. Ennélfogva 125 körül 
az alexandriai theosophusok írásban közreadták az 
örvendetes hírt, hogy Josue, görögösen Jézus, a jeru-
zsálemi templom elpusztulása előtt emberi alakban 
megjelent, és mint az Atyának elégtételt adó báránya 
a világ ószövetségi urának, Jahvének feláldoztatott 
az igaz Izrael új, vértelen szövetségének megköté-
sére. Az egész alexandriai gondolatvilág azon ténnyé 
emelt gondolat köré kristályosodott ki, hogy az isteni 
jóság a zsidók földjén emberi testben élt, halált 
szenvedett, természetesen a vértanúság fáján, mely a 
jövő élet jelképe. 

1 Paulus I., II., III. Leiden, 1890, 1891, 1896. 
2 Het Evangelie. Leiden, 1909. 
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Bolland elméletében a kritika romboló munkája 
diadalát üli. Jézus nem élt, az evangéliumi történet 
tudatos koholmány, az összes újszövetségi szentira-
tok hamisítványok. Gyászos eredmény, melynek átka 
a protestáns liberális kritikára száll vissza. 

A liberális protestáns irányzat állította fel a tételt, 
hogy az evangéliumokból csak annyiban nyerünk meg-
bízható történeti adatokat, amennyiben belőlük a 
természetfölöttit kiküszöböljük, mert ami természet-
fölötti, az lehetetlen. A radikális kritika erre azt 
feleli, hogy ha eltávolítjuk az evangéliumokból a 
«lehetetlent», ki biztosít róla, hogy ami marad, az 
valóban megtörtént, mert abból, hogy valami lehet-
séges, még nem következik, hogy valóban meg is 
valósult. Sőt a radikális kritika azt moudja, hogy 
ha Jézus személyétől elvonjuk a természetfölöttit, 
«ha csodaruhájától megfosztjuk», nem marad hátra 
oly hatalmas egyéniség, ki elégséges volna a keresz-
ténység keletkezésének megmagyarázására. A liberá-
lisoktól elképzelt Jézus nem elég ok, a nagy okozat-
nak, a kereszténységnek megteremtésére. Azért is a 
radikálisok szerint a katholikusoknak több érzékük 
van a kereszténység keletkezésének nagy jelentősé-
gének értékeléséhez, mint a modern liberális theo-
logusoknak, mert a katholikusok Jézust istenemberi 
lénynek tartják, kinek természetfölötti isteni képes-
ségei voltak. Semmi sem valószínűtlenebb, mondja 
Loman, mint a liberális kritika állítása, hogy Jézus-
nak, mint Istenfiának tisztelete egy jámbor és tudós 
tanító kiváló személyi tulajdonságainak méltánylá-
sából keletkezett. Mivel azonban a radikális kritika 
szintén dogmákat állít fel magának és azt mondja, 
hogy a természetfölötti tudományosan semmit sem 
magyaráz meg, azért nem fogadja el a katholikus 
hit magyarázatát sem a kereszténység keletkezéséről 
s kénytelen más megoldási módot keresni és köz-
ben szizifuszi munkát végez, elméletet állít föl 
elmélet után s minden következő elmélet elrontja 
az előzőt. Martin Aurél dr. 

S t e v e n i z m u s . 

Ez egy kis szektának a neve, melyet Fr. X. 
Funk dr., az ismert egyháztörténész is említ.1 

A szektának története ez : I. Napoleonnak VII. Pius 
pápával kötött konkordátuma, mint ismeretes, Francia-
országban, a Vendéeban és a lyoni egyházmegyében 
a la petite église-t, másként a disszidensek egyházát, 
mint másként mondják, a blanchardizmust terem-
tette meg. Antikonkordisták voltak, akik a konkor-
dátum által támasztott új viszonyokat, a püspöki 
székek körül beállott változásokat, az ünnepek ke-
vesbítését nem fogadták el. Nagyon kevesen még 
ma is vannak blanchardist^k. 

Belgiumban, a namuri, brabanti provinciákban 

1 Kirchengesch. 4. Aull. 552. Kirchenlexik. XI. 785. 

ugyanezen iránynak hívei, akik, jóllehet az egész 
belga püspöki kar alávetette magát a konkordátum 
szabványainak s VII. Pius Tam multa brevéjének 
(1801. aug. 15.), az engedelmességet a konkordátum 
intézkedéseivel szemben megtagadták, stevenistáknak 
hívták magukat. Nevüket Cornelius Stevenstől vették, 
akinek azonban semmi köze sem volt a szektárius 
törekvésekhez. Stevens ebben az időben a namuri 
püspök generalis vikáriusa volt és a legteljesebb 
engedelmességgel vetette alá magát a konkordátum-
nak és VII. Pius intézkedéseinek, de erősen ostorozta 
a császári kormány jogbitorlásait és haláláig küz-
dött azon törekvések ellen, melyekkel — hite sze-
rint — Napoleon független, nemzeti egyházat akart 
birodalmaiban teremteni. Stevensnek ez a hajthatat-
lansága imponált annyira a szektáriusoknak, hogy 
nevével visszaéltek azok a lelkipásztorok, akik plé-
bániáik új határolását tűrni nem akarták s Rómával 
szemben és a konkordátum ellen engedetlenséget 
tanúsítottak. Kivált közülük egy extrappista, Speeck-
aerts Jeromos. 

Érdekesen védték ezek a stevenisták álláspont-
jukat. Azt mondták : az az egyház, melynek nem a 
római pápa a feje, szektárius egyház. De a konkor-
dátum óta a pápa nem feje az egyháznak, mert az 
egyház kormányzását Napoleonnak adta át. Tehát a 
katholikus egyház szektárius egyház. Azt, hogy Na-
poleonnak adta át a pápa a kormányzást, magából 
a konkordátum könyvéből per fas et nefas bizonyít-
gatták. 

Vallásos életüknek képe is érdekes. Brüsszel 
mellett van a boldogságos Szűznek egy kegyhelye: 
Hal. Ez a belga stevenisták vallásos életének köz-
pontja. Papjaik többé nincsenek, 1855-ben halt meg 
az utolsó s ugyanakkor IX. Piushoz fordultak álla-
potuk leírásával, aki brévét intézett hozzájuk és fel-
hívta őket a katholikus egyházba való visszatérésre, 
de eredmény nélkül. Egyik vagy másik tekintélye-
sebb parasztra bízzák a paposkodást s az ilyent 
plébánosnak hívják. Halban pár év előtt képviselő-
jelöltet is állítottak a községi választásnál, de el-
bukott jelöltjük. 

Egy-két templomuk van, amelyeket épen úgy 
ékesítenek, mint a katholikusok az ő templomaikat. 
Vasárnapokon vagy templomukban, vagy ahol temp-
lomuk nincs, magánházban gyűlnek össze és hosz-
szasan imádkoznak, legkedvesebb imádságuk az 
olvasó. Papjuk kihirdeti nekik a hét kötelességeit, 
illetőleg azon célokat, melyekért imádkozniok kell-
Adventban és nagyböjtben mindennap tartanak isten-
tiszteletet imádsággal és evangélium-olvasással. 

A keresztséget kijelölt keresztelők által végez-
tetik. A házasságot szentségnek tartják és sok imád-
ság között, de minden ünneplés nélkül plébánosuk 
előtt vagy ha ilyen nincs, két-három tanú előtt kötik. 
Gyónásuk semmi egyéb, mint a kereszt előtt való 
bűnvallomás és bocsánatkérés. A halálos ágyon, ha 
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plébánosuk nem lehet jelen, tökéletes bánatot indí-
tanak föl magukban és Istennek irgalmába ajánlják 
lelküket. A katholikus egyházat, melynek híveivel 
emberséges módon érintkeznek, papjait azonban ke-
rülik és soha plébánosnak nem mondják, deorgani-
zált egyháznak tartják s utolsó törvényes pápának 
VI. Piust tekintik. 

Állapotuk, mely különben a lassú kihalás álla-
pota, sokszor indította szánalomra a francia és belga 
püspököket. A mechelni érsek és a luçoni püspök a 
vatikáni zsinat elé is külön postulátummal járultak 
érdekükben. A mechelni egyházmegyében akkor ösz-
szesen vagy négyszáz stevenista élt, akiknek vallásos 
életét és erkölcseit elismeréssel említette postulátu-
mában a mechelni érsek. Legutóbb 1910. aug. 5-én 
Couillé kardinális intézett hozzájuk X. Pius nevében 
felhívást, melyben a katholikus egyházba hívja őket 
vissza. Hasztalan volt ez a felhivás is: «Vos semper 
Spiritui sancto resistitis, sicut patres vestri, ita 
et vos!« Wolkenberg Alajos dr. 

N é h á n y k é p a nyitrai p ü s p ö k s é g ké t u to l só 
századából . 

I. 
A történettudomány újabb időben óriási módon 

fejlődik. Amióta legtöbb helyen az a dicséretes buz-
góság honol, hogy a levéltári kutatásokat megenge-
dik és az okmányokat nyomtatásban is nagy áldozat-
készséggel közrebocsátják, azóta sok becses és érté-
kes mozzanat merült fel az egyes korok, személyek 
és események megvilágításánál. Egy új adat ma meg-
dönti az előző századok nem egy balvéleményét és 
azért a történelemben egy újabban közölt okmány 
mindig nyereségszámba megy. 

Ilyen adatgyűjtésre vállalkozott csekélységem; 
néhány újabb képet sikerült már beállítanom a nyit-
rai püspökség XVI. és XVII. századából,1 most sem 
vállalkozom a kor részletesebb megvilágítására, csak 
egyes képeket vázolok a múltból, hogyha majd eljön 
az ideje, egy rátermett és az ősök iránti igaz tisz-
telettel viseltető monographus munkáját megköny-
nyítsem ; azonban ezen mozaik-képek is igazolják, 
hogy a nagynevű ősök emléke mindig tiszteletre-
méltó. 

* 

1. A XVII. század egyházi, politikai, közjótékony-
sági és tudományos életének egyik kiváló férfia 
Matlyasovszky László (1696—1705), nyitrai püspök, 
aki báró Jáklin Balázs helyére neveztetett ki. 

Született 1642-ben Liptómegyében, a család 
ős fészke Matyasócz volt, ahol atyja György, előkelő 
nemes, alispáni hivatalt viselt, édes anyja Horánszky 
Anna volt.2 A kis László szülei lutheránusok voltak, 

1 Religio 1910. 276, 294, 310, 328 és 1911. 277, 293, 386, 
404, 419 11. 

2 E dolgozat több életrajzi adatát, ahol külön megem-

s csak a fiú gyermekkorában tértek vissza őseik 
hitére, a katholikus vallásra. Eleinte odahaza tanulta 
a tudományok elemeit, középiskoláit Kassán és Nagy-
szombatban végezte, mint esztergommegyei növen-
dék. Az akkori primás, Széchenyi György a tehet-
séges iijút Rómába a Collegium Germanico-Hungari-
cumba küldötte, ahol a hittudományt sikeresen el 
is végezte és pappá szenteltetett. Eleinte Szempczen 
volt plébános, 1673. augusztus 14-én pozsonyi kano-
nokká neveztetett, s mint ilyen a szeredi plébánia 
vezetését is elvállalta. 1676-ban esztergomi kanonok, 
1677. ápril. 22-én nyitrai főesperes, 1680. nov. 19-én 
madocsai c. apát, 1687. aug. 9. knini püspök, 1689. 
dec. 29-én szepesi javadalmas prépost lett, végre 
1696. június 21-én nyitrai püspökké és kancellárrá 
neveztetett ki és ezen minőségben nemsokára Nyitra 
vármegye főispánja és valóságos belső titkos taná-
csos lőn. Tudományt szerető, körültekintő, gondos 
buzgósága kortársai tiszteletét és bámulatát vívták ki. 

Kancellári hivatala és a Rákóczi-féle mozgalmak 
okozták, hogy Bécsben kellett tartózkodnia és csak 
a főbb ünnepekre jött megyéje székhelyére; hely-
nöke Szörényi Zsigmond, nyitrai olvasó kanonok, 
c. traguri püspök és királyi tanácsos volt. A püspök 
testileg ugyan távol volt megyéjétől, de a szive-lelke 
híveivel érzett, ahol lehetett, segített ; kilenc évi 
püspökségéhez nagy alkotások fűződnek, melyek 
Nyitrán nevét emlékezetessé teszik. 

Első sorban említést érdemel 1702. évben léte-
sített nagy alkotása, a nyitrai főgimnázium, mely 
idővel a felvidék első gimnáziumává lett. Ehhez csa-
tolta 1705.-ben a nemesi ifjak konviktusát, de 
II. József beszüntette s újból csak az 1890-es években 
Horvát Sándor piarista igazgató buzgólkodása foly-
tán kezdett működni. 

Az egyházmegyéje iránt atyai gondoskodását 
kimutatta, midőn 1704. november 4-én megvetette a 
papnevelés alapjait. Eddig is gondoskodva volt a 
szükséghez képest Telegdy és Gubasóczy püspökök 
alapítványaiból, de ő azon alapelvből indult ki, hogy 
növendékei az istentisztelet fényét emeljék és e cél-
ból nyolc növendékpap részére alapítványt tett, hogy 
azok a székesegyházban segédkezzenek és ezenkívül 
a syntaxis, poézis és retorikában művelődjenek, ezek-
ből a kiválóbbak a nagyszombati és bécsi egyetemre 
küldessenek, minden protekció kizárásával. 

Amilyen egyházias felfogású volt életében, olyan 
nemes szellem nyilatkozik meg 1704. nov. 4-én Bécs-
ben keltezett végrendeletében és 1705. április 17-én 
hozzácsatolt codicillusában. Vagyonát «summo laboré, 
propria virtute et industria» gyűjtötte össze és ezt 
mind jótékony célokra fordította. Temetését «sine 
omni pompa» rendezni óhajtja. Ezer szent misére 
és szegényekre 500—500 frtot hagy. Megemlékszik az 

litve nincs, Kollányi Ferenc «Esztergomi kanonokok» és Vu-
rum : Memoria . . . Episcopatus Nitriensis c. művekből vettem. 
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általa alapított nyitrai gimnáziumról, a Tisza-vidéken 
(Szeged) építendő jezsuita kollégiumra 55.000 frtot; 
egyházmegyéje szegény és elaggott plébánosai, továbbá 
megtért lutheránus lelkészek fölsegítésére, az eszter-
gomi, pozsonyi és nyitrai káptalanokban alapítványi 
szent misékre hagyományoz. A szepesmegyei lechniczi 
egykori karthausi kolostort, melyet birtokaival együtt 
30.000 írtért megvásárolt, a Camalduliaknak adta, 
azon kikötéssel, hogy magyar fiúkat is vegyenek be 
szerzetükbe, kik a hazai földhöz jobban ragaszkodni 
és a népet hathatósabban gondozni fogják. Az eper-
jesi jezsuitáknak 20.000 frtot hagyott, más 20.000 frtot a 
trinitariusok részére. Ezüstneműjét a kurucok által 
elrabolt misekelyhek pótlására adja és ha egyházme-
gyéje már el van látva ezekkel, osztassanak szét a 
szomszéd megyék szegény plébániái közt. Hét remek-
művű mellkeresztjéből ötöt egyházi ruhák beszerzé-
sére fordíttatott. Rokonságáról sem feledkezett meg, 
de csak a kellő határok között. A várak fönntartá-
sára 10.000 frtot hagyományozott. 

Nyolc hónapig betegeskedett, de példás türelem-
mel viselte súlyos baját, míg az isteni Gondviselés 
magához nem szólította 1705. május 10-én hűséges 
szolgáját, aki szentül halt meg, mint ahogy élt is. 
Nagy alkotásai örökké fogják hirdetni emlékezetét. 

Mattyasovszky László helyére gróf Erdödg 
László Ádám dr. (1706—1736) neveztetett ki. 

Cserenyey István dr. 
(Folytatjuk.) 

IV. SZAKTUDOMÁNYI SZEMLE 

Egyházjog . 
I. Közlemény. Budapest, 1912. dec. hó. 

I. Kodifikáció. Az új kánonjogi kódex ügye 
örvendetes lépéssel jutott ez évben előre, amennyi-
ben a Szentszék 1912. év tavaszán szétküldötte az új 
kódex tervezetének első részletét a püspökökhöz 
észrevételezés végett azon kívánsággal, hogy ezen 
észrevételeket lehetőleg egyháztartományonkint «per 
modum unius» terjesszék fel a Szentszékhez. Nálunk 
is, de a lapok jelentései szerint külföldön is, a püs-
pökök vagy delegáltjaik tartományonkint értekezle-
teket tartottak ez ügyben, amelyeknek eredménye-
képen az egységesített észrevételeket fel fogják ter-
jeszteni Rómába. Az esztergomi metropoliai dele-
gáltak munkáját Rajner Lajos dr. felszentelt püspök 
állítja össze és terjeszti végleges jóváhagyás céljából 
a tartományi püspökök elé. Remélhető, hogy a kódex 
hátralevő részei is mihamar le fognak érkezni és 
így a kodifikáció dolga nem hosszú időn belül be-
fejezést nyer. Megjegyzendő mégis, hogy a Szentszék 
az egyes kódexrészek észrevételezése után a végle-
ges kódextervezetet egészében is szét fogja még kül-
deni a püspökökhöz. 

A kódextervezet részleteiről közölni semmit sem 
lehet; ezen részletek ugyanis «sub secreto pontifi-
cio» állanak. 

Általánosságban annyi mégis ismeretessé lett, hogy 
az új kódex sok helyütt enyhít a kánonjog mai szi-
gorán; teljesen légből kapottak tehát a hirek, hogy 
a kódex a világi papságnak fegyelmére vonatkozólag 
a tényleges jogot lényegesen megszigorítja ésa jórészben 
már elavult, régi szigorú szabályokat állítaná vissza. 

Vannak, persze, olyan pontok is, ahol a mai jog 
hiányain szigorú és üdvös tételes intézkedéssel kíván 
segíteni az új kódex. Épen ez az elem adja majd 
meg a kódexnek a mai joggal szemben a «reforma-
tio disciplinaris» jelleget; pótolni a hiányokat, véget-
vetni és útját állani az ellazulásnak. 

Ehhez járul a kodifikáció másik jellege és célja: 
a ma 2000 év forrásaiban szétszórt és nehezen fel-
használható egyetemes jogi tételeknek egységes össze-
foglalása és szövegezése, a tulajdonképeni kodifiká-
cio. A klauzuláit parlikulárjogok (konkordátumok, 
évszázados, elévült kiváltságok, partikuláris jogszo-
kások stb.) persze a kódex után is fennmaradnak; 
ezeket a kódex nem is kívánja megszüntetni, de 
megszünteti mindenesetre az újjal ellentétes régibb 
egyetemes jogot és a tisztán partikuláris egyházi 
törvényhozótól eredő tételes partikulárjogot (tarto-
mányi és megyei zsinatok és az egyes püspökök 
törvényei). 
s - - II. Törvényjellegü vagy egyéb jogforrásszerű ku-
rialis ügyiratok. Az «.Acta Apostolicae Sedis» utolsó 
számainak tartalmáról ezekben számolunk be. 

1. A nov. 15. számban jelent meg X. Pius pápának 
«Singulari quadam» (1912. szept. 24.) enciklikája a 
német püspökökhöz, melyről lapunk mult számának 
másik rovatában már beszámoltunk. Ezenkívül a 
füzet X. Pius pápának partikuláris ügyekben írt öt 
levelét közli, amelyeknek jogi jelentőségük nincsen. 
Azután a S. C. Rituum-nak egy resolutió-ját (1912. 
okt. 25.) közli, mely szerint a Matutinum Officii 
Defunctorum előtt a Pater, Ave, Credo, a Vesperae 
Def. előtt pedig a Pater, Ave csak akkor végzendő, 
ha azok külön mondatnak el; továbbá közli a S. C. 
Rit.-nak egy «monitum»-át Ruschitzka Zsigmond 
Bajorországban (Ursberg) élő pap ellen, aki a Missale 
római typikus kiadásainak tekintélyét tagadásba veszi 
és azt hirdeti, hogy az egyházmegyék nem kötelesek 
a pápa által approbált Missale-szöveghez tartani 
magukat. Elvárja a Congregatio a bajor püspököktől, 
hogy elhallgattatják Ruschitzkát, de ha ez nem 
sikerül, terjesszék az ügyet a Rit. Congregatio elé. 

A füzet továbbá közli a S. Romana Rota-nak 
két házassági köteléki perben hozott Ítéletét. 

aj Ziebe Amadé és Laube Alvina kölni egyház-
megyei ev. vallású felek házasságát a nő vis és metus 
kötelékileg felbontatni kérte hétévi házasság és egy 
gyermek születése után. A nő 1900-ban férjét ott-
hagyta és 1906-ban polgári Ítélettel is elvált tőle és 
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1908-ban polgárilag egybekelt egy katholikus férfival, 
majd ennek rokonai követelésére, elhallgatva a kath. 
pap előtt első házasságát és más keresztnevet is je-
lentve be, egyházilag is egybekelt vele a róm. kath. 
pap előtt. Majd maga is a kath. vallásra térve át, 
megindította a katholikus egyház előtt is a köteléki 
pert előbbi férje ellen. 

A kölni érseki házassági bíróság, mint első fó-
rum, Laube Alvina keresetének helyt adott és 1909. 
dec. 2-iki Ítélettel a nőjegyes szülei, főleg anyja 
részéről előidézett kényszer és félelem cimén a 
házasságot érvénytelennek nyilvánította ki. A házas-
ságvédőnek felebbezése folytán második fórumban 
az ügy a Rota elé került, mely 1912. júl. 1-én kelt 
ítéletében az első fórum ítéletét felbontotta és ki-
mondotta, hogy az adott esetben a házasság érvény-
telensége be nem bizonyíttatott. («Negative» seu : «Non 
constare de nullitate matrimonii».) 

Az ítélet indokolásának a quaestio iuris-1 tár-
gyaló részében a Rota a szorosan «vis-metus»-on 
kívül a metus revei entialis-t is kivételes, súlyos 
esetekben elismeri bontó akadálynak, de csak akkor, 
ha azt súlyos külső megfélemlítések kisérték, vagy 
ha ezek nem is történtek, ha a szülői felháborodás, 
mitől a fél tart, mint kikerülhetetlen és súlyos baj 
nehezedik rá az illető félnek lelkére. 

A quaestio facti-részben a bizonyítékokat veszi 
sorra az Ítélet: a felperes nőnek vallomását egy-
magában elegendőnek nem találja, férje pedig egye-
nesen tagadja a kényszer vagy súlyos félelem fenn-
állását; a tanúk is csak általánosságban mozognak, 
maguk tapasztalatából konkrét megfélemlítési tények-
ről nem tudnak és ami általánosat tudnak, az is 
részben a házasságkötés utáni időből való. 

Érdekes, hogy az első fórum előtt megejtett 
tanúkihallgatásnál nem volt jelen házasságvédő; 
ennek folytán az összes tanúvallomások érvénytele-
nekké váltak, azokat tehát a «Rota»-nak külön pápai 
rescriptummal szanáltatnia kellett. 

b) De Chalonge Marcel és Reynier Paula házas-
ságát a nő clandestinitas cimén érvénytelenné nyil-
váníttatni kérte a grenoblei püspöki házi biróság 
előtt azon a cimen, hogy 1906-ban a grenoblei plé-
bános előtt megkötött házasság nem volt érvényes 
azért, mert, mikor megkötötték, az akkor még kis-
korú menyasszonynak apja, Paul Reynier, már nem 
birt domiciliummal Grenobleban, hanem a Tunis 
tartományban levő Bordy-Chakir-ban, ahol Paul 
Reynier házat is vásárolt. A grenoblei püspöki biró-
ság a házasságot érvénytelennek jelentette ki. 

A Rota megvizsgálván az ügyet, felbontotta az 
első fórum ítéletét és a házasságot érvényesnek mon-
dotta ki azon indokolással, hogy Paul Reynier a kü-
lönben is csak egészségi okokból választott tunisi 
domicilium szerzése folytán eo ipso még nem adta 
fel a grenoblei domiciliumát, annyival kevésbbé, mert 
az itt levő gyárában még neki is része volt (fivérei 

mellett) és házát továbbra is megtartotta magának, 
sőt abban évenkint néhány hónapig tartózkodott is. 
(Folytatjuk a kővetkező számban.) Hanuy Ferenc dr. 

013 V. K Ö N Y V K R I T I K A z n 

V e l i c s Lász ló S . .T., Vázlatok a m a g y a r 
jezsuiták múltjából . Első füzet 1560—1610. Két 
képpel. Budapest, Szent-István-Társulat 1912. 130 1., 
nagy 8°. Ára 2 korona. 

Szerző, aki nem a bőbeszédű emberek közé 
tartozik, hanem a megérlelt gondolkodást és magvas 
előadást szereti, ez újabb müvével szerzete vissza-
állításának százéves jubileumára első sorban rend-
társainak kívánt emlékfüzért nyújtani. De a könyvet 
szívesen elolvassák majd azok is, akik az Egyház 
történetéből a magas lendületű, nagyjelentőségű 
eseményeket válogatják elmélkedéseik anyagául. 

A könyv, mint előszava világosan jelzi, a magyar-
honi jezsuiták történetének vezérfonalát nyújtja, 
s egyelőre csak az első korszakra (1560—1610) terjed. 
A megelőző bevezetésben a nagy szerzetnek karak-
terét ecseteli markáns vonásokban, a záró fejezetek-
ben pedig 12 kiváló régi magyar jezsuita életrajzát 
festi meg, persze a források szerint majd bővebben 
részletezve, majd csak néhány kontur-vonásra szo-
rítkozva. 

A meleg tollal megírt füzet főleg az ifjú világ 
érdeklődését fogja felkelteni. —ő. 

Magyar Kultúra. Társadalmi és tudományos 
szemle. Megjelenik havonkint 5-én és 20-án. Szer-
kesztőségéskiadóhivatal: Budapest, V I I I . , Horánszky-
utca 6.— I. évf. 1913. január 5. 1. szám. Apostol-
nyomda r.-t. 

Négyives, kétheti füzettel indult meg útjának a 
katholikus folyóirat-irodalom legifjabb egysége. (Ten-
gerésznyelven szólva.) Szerkesztő neve nem olvas-
ható a lap élén ; csakis szerkesztő-bizottság van 
említve. 

Ez a szerkesztő-bizottság szignálta az «Új rügyek» 
című vezető cikkelyt is; a lapot «új rügyezésnek, 
új bajtásnak» nevezik és mint ilyennek kérnek helyet 
a fennálló katholikus folyóiratok mellett az egyház 
védelmi és győzelmi hadjáratában. E győzelemnek 
eredménye a magyar, az új és teljesebb magyar 
kultúra lesz, de e győzelemhez csak a «diadalmas 
világnézet» bátor megvallása fogja a magyar katho-
likusokat elvezetni. Ebben van adva, a vezércikk 
szerint, az új folyóirat programmja, vagyis célja, 
természete és eszközei; ez utóbbiak közt különösen 
nem akarják soha alkalmazni sem a «patópálos meg-
nyugvást», sem pedig a bátortalan «csempészkatholi-
cizmust». 

E programm ellen kifogást valóban nem lehet 
tenni; mindig is ez legyen elve a katholikus sajtó-
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nak. Bár nem akarnók ezzel elitélni azokat sem, 
akik a katholikus akciónál a bátorság megnyilatko-
zásának pillanatait nem siettetik és a «circumspec-
tus»-ságot nem tekintik minden esetben spiessbür-
geri copfnak. 

Illusztris írók gárdájával találkozunk már az 
első számban: Fischer-Colbrie Ágost dr., a tudós 
kassai püspök az «Egyház és tudomány»-ról érte-
kezik, Notter Antal dr. egyetemi tanár «Nemzeti 
egység és katholicizmus» cim alatt igazolja azt, hogy 
a katholicizmus tevékenysége, sőt győzelme («Beg-
num Marianum») sem veszélyezteti a nemzeti egy-
séget, a vallásszabadságot és a polgári jó békességet; 
Angyal Pál dr., az egyetem kiváló kríminálistája, 
«A büntetőjog feladatai»-ról nyújt közérdekű szem-
pontokat, hangsúlyozva a büntetőjognak társadalom-
etikai irányzatát és tartalmát, amely irányban kell 
haladnia a jövő fejlődésnek. «Glosszák a darwiniz-
musához cim alatt Platz Bonifác dr. Méhely Lajos 
dr.-nak Palágyi Menyhért ellen a darwinizmus védel-
mére írt munkájához (Megdőlt-e a származástan) füz 
igen figyelemreméltó, alapos megjegyzéseket; szó 
van itt a darwin-kritika jogosultságáról, a hexaëmeron-
ról, a Häckel sejtátalakulási mintái hamisítása körül pro 
(46 tudós) és contra (39 tudós) az utóbbi években 
(1908—9.) keletkezett irodalmi vitáról, a létért való 
küzdelemről és a selectio-ról, az ősnemződésről 
(őstermődés), melyet, Isten teremtő szavával kom-
binálva, az értekező sem utasít el teljesen, mert a 
mózesi teremtéstörténet is megengedi. 

Ezután tárca következik Semteiné Bokor Malvin-
tól, majd a «Pajzs és kard» cimet viselő levélszek-
rény, mely a kath. egyház és hit ellen emelni szo-
kott ellenvetésekre felel és ilyen szállóigéknek igazi 
jelentését adja meg. A «Szemlék és kritikák» rovat 
először összefoglaló szemlét nyújt egyes tudomány-
ágakról (bölcselettel általában és mindjárt in specie 
logikával kezdi a jeles fiatal innsbrucki tudós : Bern-
hard Zsigmond S. J.); azután a szemlék szemléje 
kerül sorra, a rovat végén van a tulajdonképeni 
könyvkritika. 

Az utolsóelőtti rovatban, a «Nap/o»-ban, egy bekül-
dött levél, valamint a rendes hazai közéleti esemé-
nyek kommentálása (új primás, új bíboros kinevez-
tetése) és kimagasló személyiségek (Concha dr., 
Dudek dr.) méltatása kaptak helyet; ez, úgy látszik, 
olyan irodalmi nyilvános «társalgóterem» (offener 
Sprechsaal) akar lenni. A «Diákélet» rovat az utolsó, 
amelybe ezúttal Eröss Gusztáv ír az Orsz. Kath. Diák-
szövetségről és felszólítja a főiskolai egyesületeket, 
hogy e rovat részére állandó tudósítót jelöljenek ki. 

Mindent összevéve, a M. Kultúra első száma 
elég változatos tartalommal bír, és remélhető, hogy 
e folyóirat a kezdet nehézségein túlemelkedve, tekin-
télyes orgánummá fog rövid időn belül kifejlődni. 
A közismert és becsült szerkesztőségi főnöktől, P. 
Bangha Bélától, csak a legjobbat várhatjuk. 

A «Stapellauf» alkalmából a Beligio, mint a 
kath. folyóiratok veteránja (és általában a legrégibb 
pesti sajtóorgánum), szeretettel üdvözli a legiQabb 
testvért. 

Előfizetési ár : egész évre 12 K, egyes szám ára 
70 fillér. H. 

VI. KATHOLIKUS VILÁGSZEMLE 

Olaszország. 
A mi lanó i r ende l e t 1 6 0 0 . évi jub i l eumá-

nak m e g ü n n e p l é s e Milanóban. Milano összes 
templomainak kapuin újév napján hirdetmény hívta 
fel a kath. milanói híveknek figyelmét a ke-
resztény egyház szabadságát első ízben proklamáló 
edictumnak tizenhatévszázados jubileuma évének kez-
detére. Ebben a hivek buzdíttatnak keresztény hitüknek 
nyilt megvallására és annak követelésére, hogy hitük 
megvallásában szabadok lehessenek. Egyben felszó-
lítja a hirdetmény őket, hogy tömegesen vegyenek részt 
az április hóban Bómába induló zarándoklatban. 

Milanóban január 4-én Bartol. Nogara commen-
datore, tanár az érseki palota dísztermében tudomá-
nyos előadást tartott a milanói rendelet (313. é.) 
jelentőségéről és közvetlen következményeiről. 

R o m o l o Murri új fo lyóiratot alapít. Ez a 
szerencsétlen ex-pap, aki keresztény demokratából 
modernista, majd ebből szabadkőmíves és antikleri-
kális demagóg lett, utóbbi időben nem igen hallatott 
magáról, mert, amióta megnősült, még követőinek 
egy része is elfordult tőle. Legutóbb Dél-Amerikában 
járt. Most ismét forgalomba került neve, azon hirrel 
kapcsolatban, hogy La nostra battaglia (A mi 
harcunk) cimen heti folyóiratot indít meg antikleri-
kális, modernista és szabadkőmívesi programmal. 
Jó étvágyat azoknak, akik ebből a boszorkányüstből 
fognak táplálkozni. 

Malta. 
Az idei n e m z e t k ö z i euchar i sz t ikus k o n -

gresszusró l . A nemzetközi eucharisztikus kongresz-
szusok állandó bizottságának elnöke: Heylen namur-i 
püspök mult hó folyamán Malta-szigetén járt és 
résztvett azon a gyűlésen, amelyet dec. 18-án a mal-
tai helyi bizottság tartott meg a lavalettai S. Gio-
vanni dómnak (a régi lovagrendi templom) oratóriu-
mában. Pietro Pace, maltai püspök, cimz. rodusi érsek 
(ezt a cimet 1797. óta állandóan viseli «unio titulorum» 
folytán a maltai püspök, szép megemlékezésként a 
maltai lovagrend régibb, rhodusi fellegvárára !) elnök-
lete alatt. 

Möns. Heylen az elnök üdvözlésére válaszolva, 
magasztalólag említette fel, hogy mennyire épülésére 
van minden, amit itt látott Maltában, melynek föld-
jét Szent-Pál is taposta, mikor római útjában hajó-
törés után a háborgó tengerből a szigetre vetődött. 
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A maltai kongresszus programmja a következő: 
A kongresszus négy napig fog tartani április 24-étől 
27-ig, amikor is (vasárnap) a kongresszus a nagy 
eucharisztikus körmenettel véget ér, de hétfőn is 
még zarándoklat vonul Szent-Pál apostol grottájához. 
Naponkint kétórás nyilvános ülés lesz, amelyen négy 
maltai szónok fog beszélni ; de ezenkívül külön nyil-
vános üléseik lesznek a különféle nemzeteknek is; 
külön bizottságok is lesznek a papok, a hölgyek és 
az ifjak részére. 

A kongresszus helyéül eleinte a maltai püspöki 
székesegyházra gondoltak (a citta-vecchia-i «Cathé-
drale délia Notabile»), de ettől helyszűke miatt 
Hey len püspök tanácsára elálló ttak és ahelyett azt 
határozták, hogy a Szent-Lajos-kollegium játszóterén 
(«play-ground») fognak ÍO.OÜO ember befogadására 
alkalmas csarnokot felállítani. 

Meghívók mennek most szét az egész világ 
püspökeihez; Tunis és Algir is képviselve lesz és 
Európának valamennyi népe és országa. 

N é m e t - B i r o d a l o m . 
A «Hist . -Pol i t i sche Blätter» a pápa szere-

péről a Ba lkán-kérdés r e n d e z é s é n é l . A Hist-
Polit. Bl. f. évi 1. számában (76. 1.) az időszaki 
szemlében sajnálatosnak mondja azt, hogy a Bal-
kánkérdés megoldásánál a nagyhatalmak csak a 
nemzetközi jog és politika szempontjait tartják szemök 
előtt, pedig figyelembe kellene venniök és megóvni 
törekedniök a kérdésnek egyházi oldalát is; és hogy 
nem kérték fel a konferencián való képviseltetésére 
az apostoli széket is. De az utóbbitól el is tekintve, 
a nagyhatalmaknak ki kellene kötniök, hogy azon 
egyházi jogokat, amelyeket a törökök megadtak a 
balkáni katholikusoknak, azokat a hódító államok 
sem fogják megvonni. 

H o h e n l o h e n é m e t kance l lár k ibéki i l é se 
a kath. egyházzal . Hohenlohe-Schillingsfürst Klod-
vig herceg, német kancellár (1894—1900.), bár vallásra 
nézve kath. volt, vallását nem gyakorolta ; azért nagy 
feltűnést keltett a halála után (f 1901.) elterjedt hír, 
hogy ő halála előtt egy évvel, tehát mint activ kan-
cellár, egy, Berlinbe hivott jezsuita atyánál (V. Kolb ?) 
gyónást végzett. A hercegnek nővére, Amália, a la-
pokban csak annyit ismert el, hogy bátyját egy 
jezsuita páter meglátogatta, de hogy meg is gyón-
tatta volna, azt tagadásba vette, utalva a hercegnek a 
jezsuiták iránti barátságtalan érzületére. Nemrég (1911.) 
azonban egy emlékirat jelent meg v. Hedemann Ale-
xandra bárónőtől («Alex» álnév alatt), a herceg is-
merősétől, amelyben ő Amália hercegnő tagadása 
ellenében is Hohenlohe gyónásának tényét meg-
erősíti és mondja, hogy a herceg akkor már 1857. 
óta nem végzett volt gyónást. A herceg, aki külön-
ben mindig hivő keresztény volt — írja ő — azon 
időtájt különösen sokat foglalkozott a vallás, a túl-
világ és a halál gondolatával. A berlini sajtó ezt az 

esetet arra használja fel, hogy hangulatot keltsen a 
jezsuiták ellen, azon érveléssel, hogy ime egy katho-
likus hercegről a saját nővére is azt mondja, hogy 
ő ellensége volt a jezsuitáknak. A német birodalmi 
szövetségtanácsnak legutóbbi döntése óta ugyanis a 
jezsuita-törvény a középpontja a németországi inter-
konfesszionális összeütközéseknek. A Germania azon-
ban az emlékiratra hivatkozva utal arra a feltűnő 
tényre, hogy a liberális Hohenlohe, a gyónásnak 
43 éven át való elhanyagolása után, épen egy jezsuita-
atyánál kívánt gyónni; a Germania ebben épen bi-
zonyítékot lát a Jézustársaságnak a herceg által is 
ekképen elismert kiválósága mellett. 

A strassburgi paral le l - tanszékek ü g y é n e k 
e l ő z m é n y e i . Ahhoz, hogy Strassburgban 1902-ben, 
amikor a kath. tlieol. fakultást felállították, a kath. 
vallású hallgatók részére külön tanszékeket állítottak 
fel a bölcseletből és a történelemből, a távolabbi 
hátteret a következőkben adhatjuk meg. Mikor 
1894-ben Winterer képviselő a strassburgi egyetemre 
nézve követelte az ilyen két tanszék felállítását, 
hivatkozva München, Würzburg, Breslau és Bonn 
példájára, akkor v. Putkammer államtitkár azzal 
felelt, hogy ez a hivatkozás nem támaszkodhatik 
analógiára, mert a felsorolt négy egyetemen kath. 
theologiai fakultások is vannak és épen ezért kellett, 
a papjelöltekre való tekintettel, a bölcsészeti fakul-
táson a kath. vallású hallgatók részére a szóbanforgó 
parallel tanszékekről gondoskodni, de ez nem vonat-
kozhatik Strassburg-ra, ahol nincsen theologiai fakul-
tás. Sőt v. Putkammer maga is felszólította a kath. 
képviselőket, hogy ejtsék módját egy kath. theol. 
fakultás felállításának, akkor misem lesz már útjában 
a követelt két tanszék felállításának. Ez, mint mult 
számunkban említettük, 1902-ben meg is történt, és 
a katholikusoknak külön katholikus bölcseleti és 
történeti tanszékekre való joga kifejezetten is bizto-
síttatott. Nem specialiter elsass-lotharingiai dologról 
van tehát jelen esetben szó, hanem a Német-Biro-
dalom más kath. vallású részeiben is elfogadott 
szokásról, amelyet Strassburgra nézve még a külön 
egyességnek szankciója is véd. 

Szászország i h a r c o k a h i tva l lásos i sko la 
é s az iskolai va l lásoktatás e l len. A közös és telje-
sen laikus iskolát (Simultanschule) propagáló «Säch-
sischer Lehrerverein» memorandumban kérte a szász 
kormányt az iskola teljes demokratizálására és a 
vallásoktatásnak és általában a dogmának az isko-
lából való kiküszöbölésére. Ezen, a szász parlament 
szabadelvű és szociáldemokrata többsége által támo-
gatott mozgalommal szembehelyezkedett nemcsak a 
«Kath. Lehrerverein», hanem az evangelikus val-
lás elveihez, a felekezeti iskolához és az iskolai 
hitoktatáshoz ragaszkodó «Evang. - Luther. Schul-
verein» is. Az első (racionalista) oldalról Kruspe pásztor, 
a másodikról (evang.) pedig R. Wolf Lie. theol. ragadtak 
tollat. A kormány az utóbbi irány felé hajlott és a 
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beterjesztett iskolajavaslatban fentartotta a hitvallá-
sos iskola elvét, a vallásoktatás reformját pedig ki-
kapcsolta a javaslatból és az új tantervben kivánja 
annak szabályozását megvalósítani. A szász parla-
ment (az országgyűlés, «Landtag» alsó, vagyis máso-
dik kamarája) 1912. dec. 19-én 61 liberális és szo-
ciáldemokrata szavazattal 27 konzervatív szavazat 
ellenében elvetette a kormányjavaslatot, de az első 
kamara a kormány mellé állott. Ebben áll most a 
dolog. Katholikus és protestáns oldalról feszült ér-
deklődéssel néznek a további fejlemények elé. 

Franc iaország . 
Szent -Anna n e v e a Mindenszentek l itániá-

jában — Bre tagneban . A bretagnei püspökök a 
bretagnei egyházmegyék részére kérték Szent Anna 
nevének felvételét a Mindenszentek litániájába. 
A Mindenszentek litániájában a boldogságos Szűzön 
kívül tudvalevőleg a női szentek közül csak hat női 
vértanúnak: Agatha, Lucia, Ágnes, Caecilia, Catharina, 
Anastasia, továbbá Mária Magdolnának nevei fordul-
nak elő. A Szentatya eleget tett a kívánságnak. 
A bretonok legelőször most éltek ezzel az engedély-
ivel, mikor Quimper-ben egy új templom felszente-
lését tartották meg. 

B e l g i u m . 
A I e lga p ü s p ö k ö k a Nagy-Konstantin-jubi-

l e u m m e g ü l é s é r ö l . Belgiumnak püspöki kara, 
Mercier bíboros, malinesi érsekkel élükön, közös 
pásztorlevelet bocsátottak ki a kereszt győzelmének 
1600 éves jubileumának miként való megünneplésére 
nézve. A pásztorlevél intézkedő részében előírják 
a püspökök, hogy Belgiumban a jubileumot március 
hó II. vasárnapján (márc. 9.) iílik meg egyórai 
szentségimádással és Te Deum-mal, de ezt megelő-
zőleg az összes templomokban nyilvános imádságot 
írnak elő a békéért. Végre adakozásra hívják fel a 
híveket a pápa által a milviusi hídnál emelendő 
templom költségeihez. 

Portugá l ia . 
A lágysz ívű portugál szektár iusok . A por-

tugál köztársaságnak elnöke: Manuel de Arriaga most 
újév előtt egy a kormányelnökhöz írt levélben a 
portugál kormány véleményét kérte ki aziránt, nem 
volna-e helyes az elzárt püspököknek és papoknak, hogy 
őket a mai kormányzat iránti barátságos érzületre 
hangolják, amnesztiát adni és a többi politikai fogoly-
nak helyzetét is enyhíteni, nevezetesen az álarc el-
távolításával. A portugál kormányelnök, Duarte Leite, 
a kormány megbízásából azonban az előbbi tervnek 
feltétlenül ellenszegült, hivatkozásul arra, hogy a 
püspökök (!) voltak mindig a portugál társadalom for-
rongó eleme; kik, ha szabadlábra helyeztetnének, 
azonnal ismét a forradalom élére állanának; az 
utóbbi dolgot pedig csakis novelláris uton látja a 
kormány rendezhetőnek, de ezt is csak úgy, ha más, 
nem politikai foglyoknál is eltörlik, a «.capuciumv-oi. 

A köztársasági elnök jóakarata, ha őszinte is, nem 
sokat lendíthet tehát a kath. hitért súlyos földalatti 
börtönt szenvedő papok és világiak ezreinek sorsán, 
mert a portugál alkotmány szerint az elnök csak a 
kormány hozzájárulásával adhat kegyelmet. Az 
Univers egyébként de Arriaga levélváltását előre ki-
eszelt komédiának tekinti; szerinte csak a külföld 
kedvéért írta meg a köztársasági elnök a levelét, 
hogy így a kormányelnök levelével együtt közzé-
tétetvén, azt a látszatot keltse, mintha a portugál kor-
mányt nem inhumanitás és vallásüldözés, hanem 
kizárólag az állam-raison vezetné. 

Paleszt ina . 
Zarándoklat a Szent fö ldre francia zarán-

dokhajón . Április 17-én indul útra Marseilleból az 
idei francia szentföldi zarándokhajó, amely megáll 
Nápolyban (alkalom van Rómából jövet csatlako-
zásra), Athenben, Konstantinápolyban, Smyrnában, 
Ephesusban, Beyruthban; a zarándoklat ezután fel-
keresi a Libanont, Baalbeket, Damascust, a Geneza-
reth-tót, Nazarethet, a Karmel-hegyet, Samariát, 
Napluzt, Jeruzsálemet, Bethlehemet, a Jordán alsó ré-
szét, Jerichót és a Holttengert. Visszatérőben Egip-
tomba látogat el a zarándoklat (Kairó, a piramisok, 
Memphis stb.), május 21-én visszaérkezik ismét Mar-
seillebe. A pünkösdöt Jeruzsálemben, a szent coena-
culumnál töltik el a zarándokok. A zarándoklatot 
mons. Potard praelatus vezeti, ezúttal már harminc-
kettedszer. (Részletes programm kapható e cimen: 
Monsieur le Secrétaire du Pèlerinage de Jérusalem, 
Paris, rue Humboldt, 25.). 

VII. HIREK A TUDOMÁNY VILÁGÁBÓL 

A n é m e t o r s z á g i e g y e t e m i katho l ikus nő-
ha l lgatók száma. A német kath. nőszövetség aacheni 
gyűlésén Schmitz tanárnő, kisasszony a nők aka-
démikus képzésének ügyével foglalkozott. A kath. 
nők a Német-Birodalom területén kedvezőtlen arány-
számban keresik fel az egyetemet; az 1908/9. tanévben 
699 nőhallgató közül 488 evangelikus, 150 izraelita 
volt és csak 61 katholikus. Schmitz tanárnő ezt a 
kath. egyházra nem találja hasznosnak, mert sokfelé 
szükség van már manap egyetemi diplomával biró 
hölgyekre, de ilyenek nem kaphatók. Az egyetemi 
tanulással járó veszélyek ellen azonban a leányokat 
meg kell védeni; másrészt pedig segélyekkel elő 
kellene mozdítani, hogy tehetséges, de szegény leányok 
az egyetemet elvégezhessék, amire a nőszövetség 
(Frauenbund) és a Hildegardis-Verein nyújthatnának 
segítőkezet. — Magyarországon a kath. nőhallgatók 
arányszáma sokkal kedvezőbb. A katholikusok száma 
120—130 körül mozog, az összes nőhallgatóké pedig 
300 körül, kik közül közel a fele izraelita, a többi 
30—40 nem kath. keresztény. Az orvoskari hallgatónők 
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közt az izraeliták, a bölcsészethallgatónők közt a 
keresztények vannak minálunk többségben. 

© M VIII. V E G Y E S E K fl?IÍ 

V i d é k i k ö n y v t á r a k . A Budapesti Hirlap mult 
évi dec. 22,-i számában (47. o.) a katholikus theolo-
giai tanárok fizetésügyével foglalkozik. Ennek az 
ügynek kapcsán, mellyel most nem foglalkozunk, 
mert végre is épen annak a sok jeles embernek és 
tanárnak dolga, hogy igazságos törekvéseit sikerre 
juttassa, sok megszívlelendő dolgot mond el a cik-
kely írója. 

Egyik passzusa ez : «Ma még arra sincs pénze a 
theológiai professzornak, hogy különös tudomány-
ágának irodalmi haladását követhesse, szakkönyve-
ket, folyóiratokat rendelhessen. A szemináriumi könyv-
tárak nagyobbrészt megállottak a nagy Bellarminus-
nál, más szóval ott vannak, ahol II. József idejében 
a kolostori könyvtárak vannak, mert jórészben 
ezeket juttatták a szemináriumoknak. Nincs alap a 
könyvtár gyarapítására, sem a professzorok fizetésé-
nek javítására». 

Amennyire ismerjük legtöbb szemináriumunk 
helyzetét, mondhat juk, hogy a cikkely irója egyálta-
lában nem nagyít, s ha a személyek sanyarúsága is 
azokban az intézetekben nagy mulasztás, a képzés és 
művelődés olyan eszközének hiánya azonban, amilyen 
a bár nem nagy, de jó szakkönyvtár a szellemi munkás 
számára, minden figyelmünket kihívja. 

Van olyan hely, ahol nincs is könyvtár, másutt 
el van temetve és rendszertelenül hevei-, végül van, 
ahol rendben van az összes antikvumok gyűjte-
ménye, de nincs semmi, ami a modern fejlődést, 
irodalmat, törekvéseket méltatná. Ma úgy áll a dolog, 
hogy csak az új könyv az igazi vérfrissítő, az erő, a 
fegyver a szellemek irányítására is, a védelemre is 
és egészen világos, hogy — ignoti nulla cupido — aki 
nem tájékozott a hittudományi, társadalmi irodalom 
újabb fejlődésében, az korának még irányait sem 
ismeri, nemhogy annak törekvéseit osztani tudná 
vagy a hibás törekvések ellen küzdeni képes volna. 
És nyugodtan mondhatjuk, hogy a könyvtár hiánya 
egyik oka annak, miért szerepelnek hittudományi, 
keresztény és katholikus társadalmi i rodalmunkban 
mindig ugyanazon nevek, míg egy egész légió jeles 

ember névtelenül marad, sőt egészen elmarad szak-
i rodalmunk művelésében. És azt is be kell látnunk 
a mondottakból, hogy nem azokban a Budapesti 
Hirlapban méltán megdicsért, jelesen képzett férfiak-
ban van a hiba, ha keveset vagy épen nem mun-
kálkodnak, hanem — egyéb okokon kivül — abban 
is, hogy sem maguk nem szerezhetik meg maguknak 
az impulzusokat adó irodalmi termékeket, sem inté-
zetük nem szolgáltatja nekik azokat az olvasmányo-
kat, melyek látókörüknek szélesbítésére, i rodalmunk 
hasznára és kathedrájuk, tanítványaik javára — s ez 
bizonyára az első szempont — szolgálnának. 

Az antikvumokat rendbe kell tehát szedni és 
az intézeteknek nem kell sajnálniok azt az évi 
néhány száz koronát, mely a szaktanárok kívánal-
mai és utasításai szerint arra szükséges, hogy a 
könyvtárt kiegészítsék és a kor színvonalára emel-
jék. (vb.) 

I r o d a l m i ju ta lomdí j . Szmrecsányi Lajos egri 
érsek 20 darab cs. és kir. aranyat adományozott az 
Egri Egyházmegyei Irodalmi Egyesületnek, hogy azzal 
az Egyházmegyei Közlöny 1912. évi folyamában meg-
jelent legjobb cikkef jutalmazza. A jutalmat az 
egyesület választmánya jogosított odaítélni s az 
esetleg két-három cikk szerzője közt is megosztható. 

P r i v a t i m s z a b a d ant i c ipá ln i d. u . 2 ó r a k o r . 
Több, kiváló hittudós véleménye szerint mindazok, 
kik a papi zsolozsmát nem karban, hanem privatim 
végzik, a következő napi officium Matutinumját és 
Laudesét minden különleges kiváltság nélkül is el-
mondhat ják a megelőző nap d. u.2 órakor az egész év 
folyamán. A hittudósoknak a gyakorlatban biztos és 
így sokak által eddig is követett eme véleménye 
authentikus megerősítést nyert a S. Congregatio 
Rituum részéről abban a válaszban, mely a S. B. C. 
hiteles határozatainak nem rég megjelent VI. köteté-
ben 4158. sz. a. van fölvéve s amelyet a S. B. C. a 
spanyolországi plasenciai püspök alábbi kérdésére 
1905. máj. 12-én adott : 

I. Utrum in privata recitatione, Matutinum pro 
insequenti dieincipi possit hora secunda pomeridiana, 
aut s tandum sit tabellae Directorii dioecesani, omni 
tempore? — B. Affirmative ad pr imam partem, 
negative ad secundam. 

II. Utrum etiam in publica seu chorali recita-
tione Officium incipi possit hora secunda pomeri-
d iana? — B. Negative. 

ÄNGSTER JÓZSEF és FIA 
o r g o n a - é s h a r m o n i a m - g y á r , P É C 8 . 

• O Alapíttatott : 1867. évben. O O 
A bpesti Bazil ika nagy orgonájának épitői. 

Csak első dijakkal kitüntetve. 
Pécsi orsz. kiállításon legelső díjjal, állami aranyéremmel kitüntetve. 

Ajánlják kitűnő hangú és erős szerkezetű 
légnyomatu és elektromos berendezésű 

ORGONÁIKAT 
a legjutányosabb árak mellett, művész ies 
kivitelben, o o o Raktáron kitűnő hangú 
harmoniumok minden nagyságban. 
Elekt romos f u j t a t ó készü lékek . Ár jegyzéke t kivánatra ingyen. 
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III. Utrum hora recitandi Matutinum annumerar i 
queat indiscriminatini ex meridiano circulo locali, 
aut ex meridiano circulo officiali dicto Greenwich, 
qui quidem anticipat horam circuli localis (Placen-
tiae) per tertiam horae partem, plus minusve? — 
R. Ad libitum. (dr. csj.J 

c z a IX. K Ö N Y V S Z E M L E •S3 

AJ S z e n t í r á s t u d o m á n y . 

Peters, N., Der Text des A. T. u. seine Geschichte. 
(Bibl. Zeitl'r. V, 6/7.) Münster, Aschendorff, 1912. 
(72 S. 8°.) M. 1. 

Euringer, S., Die Kunstform der althebräischen Poesie. 
(Dass.V,9/10.)Münster, Aschendorff, 1912.(80S. 8°.)M. 1. 

Kluge A., Die Sabbatruhe Gottes u. ihre Bedeutung 
für : Welt u. Wissenschaft. Breslau, Aderholz, 1912. 
(V, 120 S. 8°.) M. 1,80. 

Podechard, E., L'Ecclésiaste. Paris, Gabalda, 1912. 
(500 p. 8°.) 

Schäfers, Y., Die ethiopische Übersetzung des Pro-
pheten Jeremias. Freiburg, Herder, 1912. (VIII, 206 S. 8°.) 
M. 10. 

Laffay, P., Un fragment contesté du quatrième 
évangile: Jean 13, 31—17, 26. (Thèse.) Montauban, 
Impr. Coopérative, 1912. (47 p. 8°.) 

Pick, L., Weltanschauung des Judentums. Berlin, 
Boas, 1912. (96 S. 8°.) M. 1.75. 

Blau, L., Diejüd. Ehescheidung u. derjüd. Scheide-
brief. Eine histor. Untersuchung. 2 Tl. Strassburg, Trübner, 
1912. (III, 116. S. 8°.) M. 2.50. 

Jacquier, E., Le nouveau Testament dans l'Église 
Chrétienne, t. II. et dernier. Le texte du N. Test. Paris, 
Gabalda. (VIII, 435 p. 12°.) Fr. 3-50. 

B) Egyháztörténelem. 
Rohr, J., Griechentum u. Christentum. (Bibl. Zeit-

fragen V, 8.) Münster, Aschendorff, 1912. (40 S. 8°.) 
M. 0-50. 

Schmith, Entstehungszeit unseres ersten Symbolums. 
(Pastor bonus, 1912. Dez. S. 152—7.) 

Lelong A., Le pasteur d'Hermas. Texte grec, Acad, 
française, introd. et index. (Les Pères Apostoliques. IV.) 
Paris, Picard et fils, 1912. (CXII, 351 p. 16°.) Fr. 5. 

Pfättisch, J. M., Des Philosophen und Märtyrers 
Justinus Apologien. Herausg. u. erklärt. 2. Tl. : Kom-
mentar. Münster, Aschendorff, 1912. (144 S.8°.)Geb.M.1.50. 

Horten, M., Des Averroes Metaphysik. Nach dem 
arab. übersetzt u. erläutert. Halle, Niemayer, 1912, 
(XIV, 238, S. 8°.) M. 7. 

Ruess, K., Die rechtliche Stellung der päpstl. Legaten 
bis Bonifaz VIII. Paderborn, Schöningh, 1912. (XIII, 
252. S. 8°.) M. 8. 

Hefele, K., Der h. Bernhardin v. Siena u. die 

franziskanische Wanderpredigt in Italien während des 
15. Jahrh. Freiburg, Herders 1912. (XI, 300 S. 8°.) M. 6. 

Petrus de Alcantara a S. M., Der h. Theresia v. 
Jesu sämtliche Schriften. Neue Ausgabe, nach den span. 
Originalen bearb. u. vermehrt. IV. Bd. 2. Tl. Regensburg, 
Pustet, 1912. (VIII, 475 S. 8°.) M. 2*30. 

Schweizer J., Antonio Puteoin Prag 1587—9. (Nuntia-
turberichte aus Deutschland. II. Abt., 2. Hälfte.) Pader-
born, Schöningh, 1912. (CLI, 630 S. Lex. 8°.) M. 34. 

Bertsche, K., Abraham a Sancta Clara: Blütenlese 
aus seinen Werken. 1. Bdchen. 3. u. 4. Aufl. Freiburg, 
Herder, 1912. (XVI, 221 S. 8°.) M. 2. 

Hurter, H., Nomenciator litterarius theol. cath. Tom. 
V. P. 2., theologos complectens novissimos. Ab a. 1870— 
1910. Ed. III. plurimum aucta et emendata. Innsbruck, 
Wagner 1913. (CCLIX S.) M. 22. 

Moniquet, Abbé, P., La divine histoire de Notre 
Dame de Lourdes. Paris, Libr. des Saints Pères. 
(XIII, 875. p. 8°.) Fr. 7.50. 

Chénon, E., Histoire des rapports de l'Église et de 
l'État du 1. au XX. siècle. Paris, Blond, 1913. (254 p. 
16°). Fr. 1. 

Thompson, Fr., Der heil. Ignatius von Loyola, 
München, Kösel, 1912. (XVI, 320 S. 16°.) M. 3.20. 

Roure, L., Figures Franciscaines, Saint François 
d'Assise, Ste. Claire d'Assise, St. Antoine le Padouan. 
Paris, Pion, 1913 (X, 280 p. 16.) 

CJ Sz isztematikus theologia. 
Gspann, J., Die kath. Beichte im Lichte der Ver-

nunft. Einsiedeln, Benziger, 1912. (80 S. 16°.) M. 0,30. 
Stern, V., Einführung in die Probleme u. die Ge-

schichte der Ethik. Wien, Heller, 1912. (89 S. 8°.) M. 1,25. 
Gisler, Dr. A., Prof., Der Modernismus, II. Aufl., 

1912. (XXVII u. 686 S. 8°.) M. 6,40. 
Arndt, A., Die unvollkommene Beue nach den 

Lehrbestimmungen des Tridenter Konzils, Paderborn, 
Bonifazius-Druckerei, 1912. (188 S. 8°.) M. 2,50. 

Capéran, L., Le problème du salut des infidèles. 
Essai théologique. Paris, Beauchesne, 1912. (VIII, 112 p.) 
Fr. 2,50. 

Gasier, A., Blaise Pascal et Antoine Escobar. Étude 
historique et critique. Paris, Champion, 1912. (76 p. 8°.) 

Jeannière, R., Criteriologia. Paris, Beauchesne, 1912, 
(XVI, 616 p. 8°.) Fr. 8,50. 

Lapparent, A., de, Science et philosophie. Paris, 
Blond, 1912. Fr. 3,50. 

Vaissière, Cursus philosophiae naturalis. Paris, 
Beauchesne, 2. vol. (344 et 400 p. 8°). Fr. 10. 

DJ Gyakorlati theologia. 
Jacobi, E., Patronate juristischer Personen. [Kirchen-

rechtl. Abh. 78.], Stuttgart, Enke, 1912. (XX, 172 S. 8°.) 
M. 7. 

Gspann, J., Sarg oder Urne? Einsiedeln, Benziger, 
1912. (76 S. 16°.) M. 0,30. 

Gatterer, M., Annus liturgicus cum introductione 

/ ^ " K o n A T T f A o a le9JoDD
 Hírnévnek orvencto es iegregiDO 

w U c î l U c X i U - K D l - r \ - . U b U C L c t g [ s y j ] ^ 2 Í S Z ß F ß k r u h á k ' z á s z l ó k 

o Budapest, IV. kerület, Váci-utca 41. szám o ^ 5 s tb ' g y á i a 
Árjeg-yzék kívánatra ingyen és bérin. Telefon 167—34. 
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in disciplinam liturgicam. Ed. III. iuxta novissim&s 
ruhricas emendata,Innsbruck, Rauch, 1912.(XV,424 S. 8°.) 
M. 2,90. 

Calippe, Ch., L'attitude sociale des catholiques 
français au XIX. siècle, A. III. : Les progrès de la doctrine. 
Paris, Bloud, 1912. (XXII, 324 p. 12°.) Fr. 3,50. 

(Folytat juk.) 

X. SZERKESZTŐI IZENETEK 

P. B. dr. S z é k e s f e h é r v á r . Nagy hálával vettük sorait. — 
Sel l . E. dr. P a n n o n h a l m a . Köszönet. — S. P. P a n n o n -
h a l m a . Hálásan vesszük további értékes közreműködését.— 
S. V. dr. P a n n o n h a l m a . Kívánsága szerint fogunk eljárni. 
Köszönet. — R. S. dr. Ba lázs fa lva . Szives információját 
és az elismerő szavakat köszönjük. — P. I. dr. Győr. Jó lesz 
akkor is, persze áll az is : «Bis dat, qui cito dat.» (Nem áll tehát 
jelen esetben a folytatása : « . . . nihil dat, qui munere tardat.») — 
F. Gy. dr. Róma. Dante-val vallási, katholikus szempontból 
foglalkozó cikket szívesen közlünk, ez elvállalt programmunk 
körén belül esik. Köszönet a felajánlott készségért. — N . G y . d r . 
Nagyvárad . A cikket köszönettel megkaptuk s legközelebb 
sorát ejt jük. Az üdvözlést melegen viszonozzuk. — B. B. 
Budapest . Köszönet és sz. ü. — V. D. dr. Budapest . Meleg 
köszönet a szives sorokért. — R. T. dr. R ó m a . Készséges 
soraiért fogadja köszönetünket. — Cs. L. dr. Vencse l lö . 
Szives ajánlatát örömmel fogadjuk. — V. A. Fr ibourg . 
Köszönet. — F. K. dr. Nagyvárad. Köszönet. A legközelebbi 
számban, hisszük, már közöljük. 

XI. KIADÓHIVATALI IZENETEK 

A m ú l t év i hátra lékosoknak . Azokat, akik a mult 
évről vagy évekről még hátralékban vannak, ezennel föl-
szólítjuk, hogy hátralékaikat, esetleg részletekben is, a volt 
kiadó : Dudek János dr. cimére (IX., Ferenc-körut 27.) 
küldjék be. 

G. S. dr. Budapest . Rendben van. — J . G. Pécs . Vivat. 
Örülünk az új előfizetőnek. — B . F. Pozsony . Hálásan vettük 
a meleg üdvözlést és azt hasonlóképen viszonozzuk. — K. L. .1. 
Ű j h a r t y á n . Köszönet. — K. A. Andocs . Gratias ; salutem. — 
F. G. W i e n . Meleg üdvözlet és köszönet. Az előfizetés fél-
évre rendben van. — F. J . K é z d i v á s á r h e l y . A beküldött 
12 K-ból 6 K. a mult évre könyveltetet t ; így tehát ez évről 
csak félév van befizetve. — K. K. Baltavár. A beküldött 
12 K-ból 6 K. a mult évi hátralékra fordíttatott. — L. A. W i e n . 
Előfizetése 1914. első feléig terjed, bezárólag. — M. I. dr. Győr. 
Viszonozzuk a szives üdvözlést. — M. A. dr. Győr. Hódolat-
teljes köszönet. —V. H. P a n n o n h a l m a . A 10 K beérkezett ; 
ebből 6 K még a mult évi hátralékra fordíttatott. — V. V. 
Zala lövő . 1912. első félév rendben van. — K. T. Fehér -
t e m p l o m . Üdvözöljük, mint ú j előfizetőt. — K. I. Pécs . 
Meleg köszönet. — Z. M. Budapes t . Köszönjük. — M. H. 
Breznóbánya . Gratias. Sz.ü. —V. A. Fe l sőörs . Viszonozzuk. 
F. F. S z k l e n o f ü r d ő . Köszönet. — H. J. Mágocs. Melegen 
üdvözöljük előfizetőink között. — P. E. Nyitra. Rendben 

van. — Z. L. Kolozsvár . Köszönet. — N. T. E lőszá l lá s . 
Üdvözöljük, mint új előfizetőnket. Az eddigi (brutto) gyarapo-
dás már 69. — II. Gy. dr. Rendben van. Majd közöljük a volt 
kiadó úrral . — H. K. Kurd. Salve! — K. K. dr. Budapest . 
Köszönet a meleg üdvözlésért és a lap felkarolásáért. — M. 
D. dr. P é c s . Egyelőre itt mondok köszönetet. A 11 példány 
megy a 11 (IV. é.) theologusnak. — K. N. Budapest . Meg-
val l juk: vártuk. Köszönet. — U. I. Bártfa. Köszönöm az ér-
deklődést. Csak rajta. Azokat a lapszámokat majd D. úrtól 
kieszközlöm részére. — M. Gy. Szabo lcs . Salutem plurimam. 
Gratias. — N. I. Bálaszék. Köszönet és sz. ü. — H. J. Szi-
getvár. Szerkesztői munka van elég, de kiadói gondokból is 
bőven kijut. Köszönöm a k. sorokat. — B . F. L. Hetény . 
Köszönöm. — Sch . J . dr. Szatmár. Köszönjük. Szívesen 
veszünk alkalomadtán valami közleményt is tollából. — A. 
M. N. Nyárád. Sz. üdv. — W . J. Nádasd. Köszönet. — K. I-
subreg . Pécs . Köszönet. — H. F. Lakócsa . Meleg köszönet. 

Felelős szerkesztő és kiadótula jdonos : 
Dr. HANUY FERENC, egyet, tanár ( IV . , Duna-u. 3 . ) 

Főmunkatá rs és szerkesztő-helyettes : 

Dr. WOLKENBERG ALAJOS, egyet, tanár (I., Bertalan-u. 24.) 
Slephaneum nyomda r. t.. Budapest VIII., Szentkirályi-utca 28. 

1907. Pécsi országos kiállításon állami ezüst éremmel Kitüntetve. 

FLEISCHER JÁNOS 
e g y h á z i r u h a és r e v e r e n d a szabó 

PÉCS, FERENCIEK-UTCA 9. 
Evek hosszú gyakorlata ké-
pesít a legjobb szabású, minő-
ségű és finoman kidolgozott 

R E V E R E W D Ä K É S C I M A D Á K 

• • P A P I C i V I L Ö L T Ö N Y Ö K " 

előállítására. Üzletemet ezen-
••••••••••••••• kívül ••••••••••••••• 

E G Y H Á Z I R U H Á K 
készítésére is berendeztem. 
Mindennemű egyházi ruhák : 
casulák, pluvialék velumok, 
baldachinumok, minisztráns 
ruhák, zászlók, lobogók, kar-
ingek, álbák, kelielyruhák 
••••••• stb. készíttetnek. ******* 
Egyházi ruhák javítása ol-
csón és jól eszközöltetnek. 

Költségvetés és árjegyzék ingyen ! Személyesen is megjelenek ! 

SCHULLER FERENC KÖNYVKÖTŐ ! k ö n y v k ö t " ' é s z e t é t ! 
i F t ë l T 7 8 H 7 Q r F I I T f l n û ï Budapest,IV., ß ® " Modern és Ízléses kiállítás. 
( r n l l £ JULOLV U ® w U M J v á c i - u t c a 44. j Bámulatos olcsó árak. » Gyors és pontos kiszolgálás. 
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R E L I G I O 
TUDOMÁNYOS ÉS TÁRSADALMI KATH. HETI FOLYÓIRAT 
A BUDAPESTI EGYETEM HITTUD. KARA TÖBB TAGJÁNAK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI : 

Dr. H A N U Y FERENC, EGYETEMI TANÁR. 

Megjelenik — július és augusztus hó ki-
vételével — minden szombaton reggel. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal : 
Budapest, IV., Duna-u. 3. 

Előfizetési ár : egész évre K 12, félévre K 6. 
Egyes szám ára : 50 fillér. (Kapható a Szent -
István-Társulat könyvk., IV., Kecskeméti-u. 2.) 

TARTALOM. I. Vezércikk : A kereszt győzelmének 1600. évi jubi-
leuma. Hanuy Ferenc dr.-tól. — II. Az örök városból: 1. Az Acta 
Ap. Sedis legújabb száma. 2. Pápai t i lalom a templomi kinema-
előadások ellen. 3. Szemtanú jelentése vat ikáni nagykövetünk 
fogadóestéjéről 4. A pápa által emelt catanzaro-i pápai szemi-
nár ium. 5. A «Correspondance de Korner megszűnése. 6. Négy 
pápa törlése a pápák hivatalos katalógusából. 7. Capella Ponti-
fizia Luitpold ba jor regenshercegéi t. 8. A bibornokok számaránya 
nemzetenkint az u j Annuario Pontificio szerint. — III. Tudományos 
cikkek, közlemények, értekezések : 1. Dogma és tudományos igazság. 
Wiedermann K. dr.-tól. 2. Néhány [kép a nyitrai püspökség két 
utolsó századából. Cserenyey I. dr.-tól. — IV. Szaktudományi 
Szemle: Kánonjog. II. Hanuy F. dr.-tól. — V. Könyvkritika ; 
Az Egyházi Közlöny 25 éves jubi leuma. — VI. Katholikus világ-
szemle : A) Olaszország : Cáron genovai érsek megkapja az Exe-
quatur- t . B) Német-Birodalom: 1. Delbrück prof. javasla ta a 
jezsuita-törvény enyhítésére. 2. Hollweck praelatus véleménye a 
b a j o r trónöröklés megváltoztatásáról. C) Belgium: A katonatiszt i 
állás összeférhetetlensége a szabadkőművességgel. D) Portugália: 
A fiatal portugál köztársaság krízise. E) Bulgária : A katholikusok 
helyzete Nagy-Bulgáriában. F) Nagy-Brillania : Ulster ellenállása 
a home-rule ellen. G) Spanyolország : A Rota Romana döntése 
egy kegykép átvitele ügyében. H) Észak-Amerika : Élénk kath. 
tevékenység az Unió kath. egyházában. — VII. Hirek a tudomány 
világából : Mercier biboros a belga akadémia ezévi elnöki székét 
elfoglalja. — VIII. Vegyesek. — IX. Könyvszemle: IV. Gyakorlati 
theologia. (Vége.) — X. Szerkesztői izenetek. — XI. Kiadóhivatali 
izenetek. 

A ^ereszt győzelmének 1600. évi jubileuma. 
Ir ta : HANUY FERENC DR. 

Ez a szignalurája az idei évnek. 
Nagy Konstantin, a Galliában székelő pogány 

Constantius Chlorus császárnak és a keresztény 
Helénának (Szent Ilona) még pogány fia, galliai 
légióinak élén, római sasok elövitele mellett, 
312. évben Galliából Maxentius ellen, a keresz-
tényeket üldöző zsarnok császár ellen, háborúba 
indul Róma város és Itália felszabadítására. 
LJljában a delelő nap fényétől ragyogó égen 
a keresztnek, őreá nézve akkor még érthe-
tetlen, Krisztus-monogrammos jelét pillantja meg 
isteni segítséget igérő felirat kíséretében (xoóxcp 

víxa—in hoc vince!); ugyanazon nap éjjelén pedig 
maga Krisztus jelenik meg neki és őt a győzelem 
zálogául keresztes hadijelvény alkalmazására inti. 

Konstantin a sasokat keresztlabarumokkal 
cseréli fel és 312. évi október 28.-án így bocsát-
kozik Róma városától északra, a milviusi hid 
mellett, csatába és Maxentius seregét tönkre-
veri, őt magát praetorianusaival a Tiberisbe 
veszti és erre győzelmes seregével bevonul 
Rómába. (Eusebius, De vita Const., c. 28—41.) 

A győző hadvezér nem szédül meg a diadal 
mámorától, győzőből maga is legyőzötté lesz: 
felvételt kap az egyház katekumenjei közé és 
előbb 312. évben Rómában, majd Licinius társ-
császárral együtt 313. évben Milanóban kiadott 
császári constitutio-ban teljes vallásszabadságot 
ad a keresztény vallásnak, és az üldözések ide-
jében a keresztényektől elvett templomok s 
más egyházi javak visszaadását rendeli el. (Euseb., 
História eccl., X, 5.) 

A milviusi győzelem és a milanói rendelet 
egy csapásra megváltoztatta Róma város és az 
Imperium képét. 

Ez időtől fogva a Capitolium, a Palatin-
domb és a forum elveszteni kezdik régi jelen-
tőségöket. 

Eddig a Capitolium, Jupiternek és Junónak 
aranytól és ezüsttől messze szét a római síkságon 
tündöklő templomaival középpontja volt a római 
államvallásnak, az egész Imperiumnak; szimbó-
luma volt az államélet és a vallás elválaszt-
hatatlan, ősi kapcsolatának. Jupiter templomá-
ban ülésezett gyakran a római senatus is (rendes 
tanácskozási helye a Curia volt a forumon). 
Konstantin győzelmes bevonulása óta a rómaiak 
ősi vallása megszűnt államvallás lenni, az istenek 
templomaihoz már csak a senatus és a patrí-
ciusok maradnak hivek, de Róma népét vallási 
hite és érzülete másfelé vonzza, távol a Capi-
toliumtól, közel a város délkeleti falához, a 
császár által I. Sylvester pápának ajándékozott 
lateráni császári palotához, ahol Konstantin a 
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Megváltó Krisztus tiszteletére bazilikát emelt. 
(Basilica S. Salvatoris seu Constantiniana, most: 
S. Giovanni in Laterano). 

Eddig a Palatin-domb volt a városnak 
régisége miatt legbecsesebb történeti emléke, a 
városnak féltett bölcsője, mert a legendás hagyo-
mány szerint a Palatínus oldalában volt az a 
farkasbarlang (Lupercal), amelyben az anyafarkas 
Romulust és Remust szoptatta; a Palatinus 
lábánál terül el a legősibb istennőnek, Vesta 
istennőnek, a házi tűzhely nemtőjének, telepe: 
az atrium Vestae és az aedes Vestae. (A legenda 
szerint Romulus és Remus anyja, Rhea Sylvia, 
vestaszüz volt.) Konstantin győzelme óta azonban 
egy másik szellemi testvérpárt kezdett Róma 
népe tisztelni, mint egy második Róma megala-
pítóit: a bethsaidai Simon Pétert, a város első 
püspökét és tarzusi Pált, a nemzetek apostolát, 
kiknek sírjai fölé, a vatikáni dombon és az 
ostiai úton, Nagy Konstantin bazilikákat épített. 

Eddig a torum felé zajlott a jövő-menő 
római népnek áradata; ott volt a vásárhely, ott 
volt a bírónak széke, ott állottak az isteneknek 
szebbnél-szebb titokzatos templomai. De Kon-
stantin győzelme óta a forum elveszti vallási 
ihletét és kenetét, profán közhellyé lesz, az istenek 
szentélyei nem vonzzák már a népet ; ez inkább 
kivonul a via Appia-ra, Ardeatina-ra, Nomen-
tana-ra, ahol a mélyen lent, katakombákban levő 
martirsirok fölé földfeletti ékes templomokat 
(S. Sebastiano, S. Domitilla, S. Ágnese stb.) 
emelnek a keresztények, hogy itt, sírjaik köze-
lében tiszteljék azokat, akiknek vére fecsken-
dezte be egykoron a forumot (carcer Mamer-
tinus), a Colossaeum-ot, a sacra via-t. 

Eddig a római császár és a senatus volt a 
főhatalom, a legfőbb tekintély Rómában. Ezen-
túl azonban a császárok nem székelnek többé 
Rómában. Konstantin a római senatus fpogány 
konzervativizmusától tartván, magának a Bospo-
rus partján egészen új és keresztény őváiost 
emelt, amelyet ő Nova Roma-nak, népe pedig 
róla Constantinopolis-nak nevezett el. A sena-
tusnak tekintélye és hatalma, bár az ismét ketté-
osztott Imperium nyugati felének császárai is 
távolmaradtak Rómától, községi autonomiává 
zsugorodott össze és mint ilyen is mindjobban 
ellialaványodott, és lassankint a főtekintélyt, 
világi dolgokban is, Simon Péternek a püspöki 
széken utódai, a római pápák nyerték el Róma 
felett, sőt néhány század után már egész Európa 
felett. 

A római pápák lettek ezóta az eddiginél sokkal 

szélesebb keretben a keresztény népcsalád tanítói 
nevelői, vezetői. Az ő vezetésük és védelmük alatt 
élte át zsenge korát minden eszme és intézmény, 
melyet ma szentnek, igaznak és üdvösnek tar-
tunk: a tisztult erkölcsi felfogás, a biztos isme-
reteket nyújtó bölcselet és minden más tudo-
mány (iskolák, egyetemek), a királyok hatalma 
és a nemzetek alkotmánya, az irodalom, a műr 
vészét, az ipar, a világforgalom, az emberi nem-
nek egyetemes testvérisége és érdekközössége, 
a rabszolgák felszabadítása, a női nem felemelése 
és megbecsülése, a szegények istápolása, a be-
tegek gondozása, a börtönök javítása, a társa-
dalmi bajok szanálása. 

Tévedés volna a katholikus egyháznak hier-
archiáját és a hierarcháknak, nevezetesen a 
pápáknak, jogi hatalmát Nagy Konstantin impe-
rátori elhatározásából levezetni. A kath. egyház-
nak szervezete ugyanis isteni jogból ered ; ez 
alapon illette meg a pápát is a jogi hatalom az egész 
egyház felett már Nagy Konstantin előtt. 

De azért mégis igaz marad az, hogy Nagy 
Konstantin elhatározása tolta félre az útból 
azon akadályokat, melyek miatt a kereszténység 
a közéletben, az állami életben és a társadalom-
ban teljesen érvényesülni nem tudott. 

Úgyis lehet mondani, hogy Nagy Konstantin 
rendelete előtt a ker. vallás volt már az Impe-
rium lakossága többségének vallása, de ez a 
vallás még csak magánügy volt (akárcsak a mai 
szociálisták rendezték volna az üldözések kor-
szakát !) ; Konstantin ediktuma azonban a keresz-
tény vallást közüggyé tette, recipiálta, bár 
formálisan államvallássá csak fiai alatt lett és 
azután (Juliántól eltekintve) már az is maradt. 

Igaz ugyan, hogy a milanói rendelet még 
a többi vallásoknak és a kesztény szektáknak 
is szabadságot adott (a 312. évi rendelet ezeket 
névszerint is felsorolta), de már az állami elő-
jogokat tényleg csak a kath. egyháznak adta 
meg Konstantin és csakis ennek, mint akkor 
már államvallásnak, vagy még egy ideig az 
arianus egyháznak (Gonstantius, Valens) adták 
meg utódai. 

Ez volt a kereszt győzelmének jelentősége 
Nagy Konstantin korára nézve, de a későbbi 
korra nézve is. 

És ha ma tekintünk a keresztre, talán többé 
már nem győzelmi jelvény a kereszt napjainkban ? 
Vagy talán csak a mult és a pillanatnyi jelen az 
övé még, mint volt a «Jupiter Capitolinus»-é 
még 312. év előtt, de talán nem az övé már a 
jövő? és talán csak üres jelvény és decoratio 
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már a kereszt, melynek nincsen többé hatékony 
ereje? 

Nem, ez nincsen így. 
A kereszt még ma is éltető eleme milliók 

lelkének, hitéletének, sőt egész életének. 
A kereszt jelét ma is még évenkint száz és 

száz új helyen állítják fel köztiszteletre a hit-
hirdetők olyan tájakon, ahol a keresztet eddig 
még nem ismerték. Ott a pogány országokban 
így évenkint százezreknek, de még minálunk is 
a keresztség útján konvertált nagyszámú neo-
phytáknak lelkei a keresztben kapják meg azt a 
pharost és mágnestűt, melyek őket életökben 
ezentúl vezetik. 

A kereszt ma is főerőssége és vigasztalása 
a keresztény hivek millióinak, naponkint a haldok-
lók ezreinek. 

Igaz, hogy némely országban (Franciaország) 
a keresztet már (templomokon, temetőkön és 
múzeumokon kívül) nem szabad nyilvánosan 
alkalmazni; de ez a száműzése a keresztnek, a 
szabadkőműves jelvényeket valló kormányok 
által, csak még inkább fokozza a hivek ragasz-
kodását a kereszthez és a közömbös társadalom 
figyelmét is a keresztre irányítja, de semmiképen 
sem alkalmas arra, hogy a kereszt hatékonyságát 
megcsorbítsa. 

De másutt, az egész világon a kereszt még 
ma is régi fényében ragyog, a szenvedő Jézus 
iránti szeretet ma is még meleg lánggal ég 
nemcsak a katholikus egyházban, hanem a tőle 
különvált keleti egyházban és a nyugati keresz-
tény felekezetek legtöbbjénél is. 

Aki ez utóbbiban kételkednék, az menjen 
el 1920-ban Oberammergauba és nézzen körül és 
látni fog ott, a bajor kath. alpesi falúban, amerikai 
methodistákat és németországi diakonisszákat is 
könybelábadt szemekkel ülve a passio-előadások 
alatt. 1910. évben e sorok írója hosszasabban is 
beszélt egy amerikai methodistával, aki öreg ko-
rában még akarta látni a passio-előadást; ez a 
methodista hitte Krisztus istenségét és könyezve 
beszélt az 0 iránti szeretetről még az előadások 
megkezdése előtt, tehát még menten minden sug-
gestio-tól. 

De, persze, azt nem szabad elfelejtenünk, 
hogy a keresztet nem szabad csupán mágikus 
külső jelnek, csodatevő arkánumnak tartanunk, 
hanem gondoskodnunk kell, hogy a kereszt-
nek dogmatikus jelentésével tisztában legyünk 
és hogy a keresztnek hamisítatlan szelleme és 
annak szeretete éljen sziveinkben, járja át éle-
tünket, 

Lám, Eusebius szerint (De vita Const., c. 32.), 
Nagy Konstantin is először a keresztjelnek dogma-
tikus jelentésével igyekezett tisztába jönni; azért 
magához hivatott keresztény papokat és meg-
kérdezte őket, miféle Isten az, kinek jelét látta 
az égen és mi a jelentése annak a keresztláto-
másnak? És a papok erre azt felelték, hogy az, 
kinek jelét látta, valóban Isten, az egy igaz Istennek 
egyetlen Fia; a jel pedig, amely az égen feltűnt, 
«a halhatatlanságnak jelképe és diadaljelvénye 
azon győzelemnek, amelyet az Isten Fia itt a 
földön aratott a halál felett». Egyben a papok 
megmagyarázták előtte az Üdvözítő eljövetelének 
szükségességét és a megtestesülés titkának 
mibenlétét. 

A kereszt győzelme 1600. évi jubileumának 
legértékesebb gyümölcse lesz a keresztény világra 
és első sorban a kath. egyházra nézve, ha a termé-
szetfelettiségbe vetett hit felélénkül ; ha a kereszt 
megéitése, szeretete szivünben új erőre kap; ha 
a hivek a kereszt által hirdetett erények köve-
tésérebuzdulnakésha a kereszt további győzelmes, 
de most már mindig békés, hadjáratának sikerét 
mindenki, amennyire tőle telik, biztosítani ipar-
kodik tanítással, példával, imával, szellemi és 
anyagi támogatással. 

Jól jegyezzük meg azt, hogy a keresztnek 
mai légionáriusai már nem a császárok katonái, 
hanem az egyháznak a hitet, a keresztet hirdető 
papjai, első sorban azonban az egyháznak hit-
hirdetői ott fent a jeges északon, lent a forró 
égövön, keleten a sárga fajnál, nyugaton a réz-
bőrűeknél. Tiszteljük, szeressük és segítsük ezeket 
a «kereszt-pionirokat». 

Az ilyen jubileumi ünneplés felel meg a 
«diadalmas világnézetet» magáénak valló katho-
licizmusnak, laikusénak, klerikusénak egyaránt. 
Az ilyen ünneplés már maga is győzelem a kis-
lelkűség, a gondolatrestség, az érzéstelenség, a 
tétlenség felett és az egyház terjesztése iránt 
való részvétlenség felett. 

Az ilyen ünneplést nem csupán az a belső 
erő fogja kisérni, amely minden öntudatos meg-
győződésnek ismertető jele, védő pajzsa és ju-
talma is, de kísérni fogja Istennek és a keresztre 
feszített Üdvözítőnek segítsége is egészen a győ-
zelemig. 

így ma is és a jövőben is mindig ezen ígé-
retet küldi Krisztus a keresztje felé tekintő küzdő 
léleknek, egyháznak: In hoc vince! Confidite, 
quia ego vici mundum. 
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E 3 E 3 
HEJ II. AZ OROK VAROSBOL HB 

Az Acta A p o s t o l i c a e S e d i s l egújabb száma. 
December 30. kelettel most jelent mega A. A. S. 1912. 
évi 22. száma az egész évfolyam indexével együtt. 
Tartalma : 

I. Acta Pii Papae X: A turini «B. Mariae Virgi-
nis a Consolatione» cimű egyesületet archiconfrater-
nitas rangjára emelő breve (1912. július 25.). 

II. A Congregatio-rovatban : 1. A S. C. Officii 
szent Anna tiszteletére végzett ájtatosságokra búcsút 
engedélyez (1912. aug. 22. decr.) 2. A S. Congreg. 
Conshtorialis decretuma a kinematografiának és 
vetített képeknek a templomokban való eltiltásá-
ról. (1912. decz. 10. decr.). Továbbá egy óvás (Av-
vertenza) bizonyos Vassetta Jácint nevű egyént ille-
tőleg, akinek a kurialis hivataloknál való ügyképvi-
seletre joga nincs, sőt az oda való belépést is meg-
tiltották neki. 4. A S. Congr. de disc. Sacramento-
rum- nak (Romana et aliarum, 1912. decz. 23.) re-
solutio-ja e három kételyre nézve: aj Szabad-e a 
püspököknek egyes esetekben («per raodura actus») 
megengedniök a szent helyen kívül való celebrálást 
és mely okokból? (Affirmative. — De «iusta et rat. 
causa» kell; továbbá a celebrálás helye legyen tisz-
tes, semmiesetre sem lakószoba.) b) Szabad-e a püs-
pököknek megengedniök szükség esetén, de halálvesze-
delmen kívül is, szent helyen kívül a keresztelést ? 
(Affirmative.) c) Szabad-e a kijárni nem tudó bete-
gekhez, kik devotióból és gyakrabban kívánnak ott-
hon áldozni, elvinni az Úr testét a liturgiái szabá-
lyokban előírt ruházat és ünnepélyesség mellőzésé-
vel, egészen privát módon? (Affirmative. — De a 
pap a felsőruha alatt stólát és zsinóron függő bur-
zát vigyen, továbbá vagy egy papi, vagy egy világi 
kísérője legyen.) 5. A S. Congregatio Concilii decre-
tuma (1912. nov. 18.), mely szerint a hivek Húsvét 
napján nem kötelesek a plébániatemplomban vé-
gezni a húsvéti szent áldozást. — Továbbá egy «Mo-
nitum», amelyben a S. C. Conc. kijelenti, hogy a 
megengedettnél nagyobb számú misestipendiumokat 
gyűjtő F. Clementi és F. De Carotis papoknak erre 
engedélyök nincs és azért tilos stipendiumokat jut-
tatni hozzájuk. 6. A S. Congregatio Rituum decretuma 
az új Antiphonale Diurnum jóváhagyásáról; néhány 
dubium resolutio-ja és a loretoi káptalan tagjainak 
ciméről való (1912. decz. 11.) döntés. (Csak a «fami-
liäres Papaev> cím illeti meg őket, de nem tartoznak 
a szorosan vett « famíl ia Papae» közé, mert sem nem tb. 
praelatusok, sem tb. pápai kamarások, sem tb. pápai 
káplánok.) 7. A S. Congr. negot. eccl. extraord.-nak 
egy döntése az America Latina-ban érvényes böjti 
indultumot illetőleg. 

III. A törvénykezési rovatban a Rota Rom-nak 
Ítéletét (1912. aug. 3.) közli a lap, egy szentkép át-

vétele ügyében (in causa Vicensi) és egy házasság-
érvénytelenítési perben (in causa Oregonopolitana) 
közzétett megidézést. (Az előbbi Ítéletet lásd alább a 
spanyolországi rovatban.) 

IV. Végre a szokásos olasz nyelvű kúriai napi-
rend (Diarium Curiae Romanae), valamint a kitün-
tetések és a nekrolog zárják be a számot. 

P á p a i t i la lom a t e m p l o m i k i n e m a - e l ő a d á -
s o k e l l en . Az Acta Ap. S. legújabb, dec. 31.-iki 
száma közli, hogy több püspök kérdéssel fordult az 
apostoli székhez, vájjon tűrhető-e, hogy a templomok-
ban hitbeli felvilágosítás céljait szolgáló, kinematog-
rafos mutatványok és vetített képek előadásra kerül-
jenek, amint az több helyen már valóban ismételten 
megtörtént, vagy pedig ezen előadások betiltassa-
nak-e ? A S. Congregatio Consistorialis 1912. decz. 10.-én 
úgy határozott, hogy, tekintettel még a jó szinielő-
adásoknak is a templom szentségével való meg nem 
egyeztethető voltára, ezen előadások betiltását látta 
jónak. X. Pius pápa ezen határozatot jóváhagyván, 
elrendelte, hogy az, mint az egész világon kötelező 
decretum generale adassék ki. 

S z e m t a n ú j e l e n t é s e vat ikáni n a g y k ö v e -
tünk f o g a d ó e s t é l y é r ő l . Római külön tudósítónk 
jelenti : A zömök tornyú, komor patinával borított 
Palazzo Venezia Róma szivében f. hó 9-én este újra 
megnyitotta kapuit, hogy a római kúriánál akkreditált 
diplomáciai testületnek és a római arisztokraciának 
tagjai egy kedélyes, gondtalan, fényes miliőben talál-
kozhassanak. 

Ez a terület, bár az Unita Italia parvenü fényes-
séggel csiszolt óriási monumentuma a közel szomszéd-
ságban mintha konkurrenciát akarna neki csinálni — 
a régi «Roma aeterna» jellegével bir — egy kiváltsá-
gos terület, melyen a pápaság történelmi fénye ezen 
estén újra kigyuladt. 

A mai legkatholikusabb uralkodó protektorátusa 
alatt gyűltek össze az örök város legfényesebb, tör-
ténelmi nevű családjai s az egyház életének, mun-
kásságának mai szervei, a kardinálisok és diplomaták. 
Selyemsuhogás, drágakövek csillogása, hosszú, érde-
mes szolgálatok jutalma: egy-egy rendjel, éles arcél, 
szertartásos előkelőség, gondtalan humor, csillogó 
szem, vibráló, színpompás képet alkot, melyhez elő-
kelő keretet, szilárd foglalatot ad a Kolosszeum tég-
láiból épített palota fényes teremsora. Rizsporos hajú 
lakájok rokokó, apró virággal behintett selyemfrakk-
ban, szövétnekkel kezükben állanak a kárpitos lépcső-
házban — fenn a termekben is a villany, az aranyozás 
fényes, világít, de nem tolakszik előtérbe. 

A háziasszony, Schönburg-Hartenstein hercegné 
és herceg-férje, a nagykövet, természetes kedvesség-
gel, fáradhatatlanul fogadják a vendégjárást, melynek 
mindig növekvő áradata minden kommandó nélkül 
elegyedik, bomlik, vándorol teremről-teremre. A nagy 
szalonban szigetek képződnek, Merry del Val, Van 
Rossum, De Vico, Vannutelli és még több kardinális 
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folyton változó udvarral vannak körülvéve. Olyan a 
kép, mint mikor a szirtek körül szeszélyes játékát 
üzi a meg-megujuló hullámzás. 

A kisebb szalonban, dohányzótermekben fel-fel-
tiinik két-három diplomata karcsú alakja, csak né-
hány szót váltanak s azután újra elvegyülnek a ki-
egészítő szinek között. 

ízlésesen elhelyezett virág, értékes gobelin, mester-
művek a falakon, velencei csillárok, dúsan terített 
büfféasztal, kékes cigarettafüst gyönyörködtetik a 
szemet, nyugtatják a kedélyt. Hol egyik, hol másik 
teremben föltűnik egy érdekes fejű s szimpatikus 
pap, aki, ha lilapalástja nem is jelezné, meg-
jelenésével árulja el a főpapot: Msgr. Csiszárik, a 
követség egyházi tanácsosa, ki fáradhatatlan figyel-
mességgel foglalatoskodik az árnyalatok és szinek 
egyeztetésén ; összehozza az érdekelteket, felvilágosí-
tást ad az újságíróknak. És folyik a társalgás — most 
ezidén a főúri Ízléssel átalakított termek bámulata a 
téma. A hangulat mindig intimebb, mindenki rátalál 
ismerőseire — de mire a mozgó kép megpihenhetne, 
kezdődik a bomlás, — a szétoszlás. 

S egyik fogat a másik után, egyik autó a másik 
nyomán gördül ki a hatalmas kapuív alól. Akik 
most elszéledtek, azokban az összetarlozóság, az 
egymásra utaltság érzését ismét megerősítette, azo-
kat ismét egy fokkal közelebb hozta egymáshoz a 
fényes este. 

A pápa által e m e l t catanzaro- i pápai 
s z e m i n á r i u m . X. Pius pápa a kalábria-i egyház-
megyék részére a maga költségén nagyszabású sze-
mináriumot emelt Catanzaro városban, a Kalábria kö-
zepén a keleti olasz tengerparton festőiesen fekvő 
ősrégi városban. Az új szeminárium (Instituto Ponti-
ficio di Catanzaro, a gyakori kalábriai földrengésekre 
való tekintettel, csak egyemeletesnek épült, de óriási 
kiterjedésű épület, ára is mutatja, mert összesen 
három millió lirába került; az épületnek egészen 
modern a berendezése, vannak nagy kiterjedésű 
kertjei, külön ruhamosó, kenyérsütő házai, villamos 
világítása és telefonja. A szeminárium előtti téren 
X. Pius szobrát fogiák felállítani, amely most van 
munkában Aureli comendator műtermében. Az új 
szeminárium épületét igazgatója G. Lucchi mon-
signore most vette át az építésztől. 

A « C o r r e s p o n d a n c e de R o m e » m e g s z ű n é s e . 
Ezen néven már évtizedek előtt fennállott egy katho-
likus tudósító iroda és kőnyomatos, amely 1878-ban 
IX. Pius halálakor megszűnt, de 1907-ben Msgr. Benigni 
igazgatása alatt újból megindult. Most újból meg-
szűnik a kőnyomatos, de fennmarad az iroda to-
vábbra is. Jelenleg azért nincs a katholikus hírlap-
irodalom hiján a kőnyomatosoknak, mert ilyen 
Párisban a Vigie és Gentben a Correspondance 
Catholique. 

Öt pápa tör l é se a pápák h i v a t a l o s ka-
ta lógusából . Az idei «Annuario Pontificio» vissza-

térve régibb (1870. előtt) beosztására, közli ismét, 
kezdve Szt. Pétertől a pápák teljes katalógusát. Ebből 
ezen évben kihagyták VI. Bonifác (896), VIII. Leo 
(963), Vil. Bonifác (985), X VI. János (996) és X. Benedek 
(10.">8—9) állítólagos pápákat, mint nem létező szemé-
lyeket (XVI. János), illetőleg mint olyanokat, akik 
nem voltak pápák (a többi négy). Ezen pápák tör-
téneti személyiségének vagy pápaságának valódisága 
iránt már régebben kételkedtek. A középkori pápai 
életrajzok írói (Platina és a még régebbiek, a XIII. 
század óta) követték el az első hibákat, amikor a 
pápakatalogusokat nem jól betűzve ki vagy pápai 
trónpraetendeseket vagy ellenpápákat is pápáknak 
számítva, az egynevű pápák számát megszaporították, 
így tételezték fel egy fölös János pápa (XV. vagy XVI.) 
létezését. XXI. János pápa 1277-ben ilyen tévedés 
alapján nevezte magát XXI.-nek, holott csak a husza-
dik volt a János pápák sorában (összesen 23, helye-
sen 22 volt). Duchesne és P. Gennocchi már régeb-
ben javasolták a pápakatalogus revízióját; most végre 
X. Pius egy specialis bizottság által vizsgáltatta meg 
ezt az ügyet. 

így jött ki az az eredmény, hogy míg XIII. Leo 
mint a 263. pápa szerepelt, X. Pius (az öt pápa 
elhagyása után) mint a 259-ik szerepel a pápa-kata-
logusban. 

Cappel la P o n t i f i c i a Lui tpold bajor r é g e n s -
hercegér t . Római tudósítónk í r ja : A Sixtina kápol-
nában f. hó 14-én délelőtt 10 órakor az elhunyt 
régenshercegért X. Pius pápának, valamint a meghí-
vott bibornokok, patriarchák, püspökök és praelátu-
sok, valamint a diplomáciai testület jelenlétében 
cappella pontificia formájában gyászistentiszteletet 
tartottak. A gyászmisét a Szentatya képviseletében 
Ben. Lorenzelli bibornok pontifikálta ; a gyászbeszé-
det pedig az elhunyt régensherceg felett mons. Galli 
a fejedelmek brévéinek titkára tartotta a felállított 
pápai trónnal szemben elhelyezett szószékről. 

Az eset azért oly feltűnő, mert ilyen «cappella 
pontificia» a Caeremoniale Romanum szabványai sze-
rint csakis tényleges kath. uralkodókért szokott tar-
tatni; legutóbb 1910. jan. 17-én volt ilyen istenitisz-
telet Lipót belga királyért. 

Sőt a XVIII. században még olyan szigorú sza-
bályok állottak ezen cappella-ra nézve fenn, hogy 
VI. Pius 1780-ban megtagadta Mária Terézia király-
nőért «cappella pont.» tartását azzal, hogy nem vol. 
még rá praecedens, hogy női uralkodókért ilyen 
gyász-cappella tartatott volna, amiképen ilyen ural-
kodónő hivatalosan nem jelenhetik meg életében 
sem a pápai istenitiszteleten. A dologból 1780-ban 
majdnem diplomáciai szakítás keletkezett. 

Gyászmise után X. Pius pápa adott a katafalknál 
álló trónusáról absolutiót. 

A kar Perosi mesternek legújabb Requiem-jéi 
és egy régibb Dies irae-jét adta elő, az ő vezetése 
alatt. 
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III. TUDOMÁNYOS CIKKEK, C/D E*> <*> 
CO E/3 KÖZLEMÉNYEK, ÉRTEKEZÉSEK 

Dogma és tudományos igazság. 
A katholikus vallási igazságnak ugyanazon is-

mertető jegyei vannak, mint a tudományos igazság-
nak. A kereszténységnek katholikus felfogása szerint 
a kereszténység igazságoknak az összege, melyeket 
az egyházi tekintély terjeszt az egyes hivő elé, hogy 
azokat higyje s azok szerint éljen, azaz dogmás, 
hittételes kereszténység. Ezen dogmák igazságokat, 
vagyis igaz ismereteket tartalmaznak. Olyan ismere-
teket Istenről, emberről, Istennek a világhoz, ember-
hez való viszonyáról, az ember céljáról stb., melyek 
igazán megegyeznek a tárgyilagos valósággal. A hit-
igazságok nem a képzelet szüleményei, kivetítései, 
nem az érzelem illúziói, nem is merőben akaratun-
kat, cselekvésünket irányító gyakorlati előírások. 
S mivel a dogmákat igazaknak, a tárgyilagos való-
sággal megegyezőknek, azért tartalmukat változhatat-
lannak tartjuk. A dogmák változhatatlan igazságok, 
azaz tartalmuk lényegesen más értelmű sohasem 
lehet, annál kevésbbé változtathatók ügy meg, hogy 
jelentésük az előbbinek ellenkezője legyen, mert 
akkor többé nem tartanók őket igazaknak. Azután 
a katholikus hivőnek szabad ugyan a szentírást 
s a szóbeli hagyományt tanulmányozni, de hogy mit 
kell igaznak tartani, azt végérvényesen az egyházi 
tekintély tanítja s nem az ő egyéni Ítélete, szemé-
lyes eligazodása dönti el. A dogmák eszerint tárgyi-
lagos, változhatatlan, abszolút és személytelen igaz-
ságok. 

S a tudományos igazság? Annak is ezek az 
ismertető jegyei? A szubjektivizmus, relativizmus, 
individualizmus, pragmatizmus modern bölcseleti 
irányzatai tagadják a kettőnek rokonságát, jellemző 
tulajdonságaik megegyezőségét. Mi velük szemben 
állítjuk és igazoljuk, hogy a dogma és tudomány 
szelleme nem különbözhetnek, egymással nem ellen-
kezhetnek, mert ugyanazon ősforrásnak, az igazság-
nak bár különböző, de mégis rokon megnyilatkozása. 

1. A katholikus hitnek és a tudománynak egyik 
közös alapelve az, hogy van igazság. Igazság léte 
nélkül nem állhatna fenn sem a tudomány, sem 
a hit. Abban is megegyeznek, hogy az ember értelme 
képes az igazságot megismerni, hogy az emberi 
ismeretnek van tárgyilagos értéke. A tudomány 
is elismeri a külső világ létét. Ennek elismerése 
nélkül nincs tudomány. Eszerint a hit és a tudomány 
realista vagy objektivista. Az objektivizmus vagy 
realizmus vallja azt, hogy a gondolkodó, megismerő 
alanytól függetlenül léteznek más tárgyak, léteznek 
kívüle igazi emberek, állatok, növények, égitestek 
stb., azaz tárgyak, objektumok. S ezen tárgyak lété-

LXXIl. évf. 1913. 

ről és mibenlétéről nincs az embernek addig fogalma, 
míg azokat nem szemléli, vagy róluk ki nincs oktatva. 
A tárgyak okozzák ismereteinket, töltik meg tarta-
lommal értelmünket s szabályozzák ismereteink 
alakját is. Ha tehát a dogma Istenről, a realista 
emberről, fáról stb. beszél, azt állítja, hogy tőle füg-
getlenül valóságban létező tárgyakról szól. így gon-
dolkozik a katholicizmus s azon bölcselet, melynek 
fő képviselői Aristoteles, az egyházatyák, a skolasz-
tikusok, Avicenna, Leibniz s minden realista bölcselő. 

A modern szubjektivizmus az objektiv igazságtól, 
a dolgok valóságától, a természettörvényektől való 
függést nem akarja elismerni. Széltében-hosszában 
visszhangzik Stirner szava : das Ich ist alles. A kor-
látlan autonómia a jelszó. «Az egész modern világ-
nézet gyökere és virága az ész autonomiája.. . Egye-
dül Kantnak volt fenntartva az, hogy az objektivitás 
világát sarkaiból kiemelje s egyszersmindenkorra 
az észt (szubjektum) tegye kiindulópontul. Új és 
modern dolog a szubjektumnak a természet s álta-
lában minden objektiv fölé való tudományos fel-
emelése. Az ember előbb vagy a természettől, vagy 
a kinyilatkoztatástól, vagy mindkettőtől függött. Most 
megfordítva van . . . Amint az ember a mathematikát 
vagy művészetet magából hozza létre, úgy hordozza 
önmagában azon törvényeket is, melyek szerint a 
természetet felfogja. Az ember tehát úgy theoretice, 
mint praktice autonom. Mivel azonban mi elvileg 
semmiféle objektivitástól vagy tekintélytől, sem a 
természettől, sem a kinyilatkoztatástól többé függeni 
nem akarunk, nem marad más hátra, mint az alany 
autonomiája.» (Spicker, Kampf zweier Weltanschau-
ungen. Stuttgart, 1898. 143. 1.) 

A szubjektivizmus az érzékeket és észt felszaba-
dítja azon alattvalói kötelékek alól, melyek a tár-
gyilagos igazsághoz fűzik. Vagy egyáltalán tagadja 
a tárgyak létét (Fichte, Hegel szolipszizmusa), vagy 
legalább is tagadja, hogy a tárgyaknak determináló, 
ismeretet alakító befolyásuk van. Nem a tárgyak 
írják az értelem lapjára az ismereti tartalmat és 
alakot, hanem a szubjektum önmagából veszi azt 
s mint fénycsóvákat kivetíti magából. így a tárgyak 
létüket vagy legalább is ilyen vagy olyan voltukat 
az észtől kapják. Az ész tehát nem fotografáló-, ha-
nem vetítőgép. Az ész nem csendes alpesi tó, amely 
valóságban létező világ képét tükrözteti vissza. Az 
egész szines világ csak a belsőnek a vetülete. Ha 
a szubjektivista beszél emberről, fáról, világról, nem 
tartja azt, hogy eszméinek valóságos ember, fa stb. 
felel meg, vagy ha léteznek, legalább is nem ilyen 
formában. A szubjektivista Istent, a lelket nem tartja 
létező valóságoknak, hanem csak olyan csillagképnek, 
melyet az ember maga vetít szellemi látókörére. 
(Cohausz, Klippen der Zeit, 12. 1.) 

A szubjektivista rendszer azonban teljesen el-
lenkezik a tudományos és gyakorlati élettel. A fá-
radságos kutatásnak, ások kísérletezésnek nem volna 
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értelme, ha csak ábrándokat, álomképeket lehetne 
analizálni. Ha a szubjektivizmus igaz volna, nem 
volna értelme eszméink ellenőrzésének, kiigazításának, 
általában annak a módszernek, melyet a tudomány 
mindig alkalmazott. A mindennapi tapasztalat pedig 
azt bizonyítja, hogy az ember eszméit nem önma-
gából szövi ki, mint a pók hálóját. A gyermek ér-
telme tabula rasa, csillagtalan ég. Csak idővel szerez 
különböző benyomásokat s alakítja ki belőlük eszme-
világát. Az érzéki észrevevés, észitélet alkalmazkodik 
a valósághoz, aláveti magát neki, semmit sem vál-
toztathat rajta, úgy veszi a külvilágot s egyes tár-
gyait, amint vannak. Ha az ember nem tartja be a 
hygienia törvényeit, tönkremegy; ha nem tartja be 
a sztatika szabályait, összedől a háza. Nem a világ 
igazodik az ember alanyi fölfogása szerint. 

Minden egyes dogma halálos Ítélete a szubjek-
tivizmusnak. S mikor a kath. hit a tárgyilagos val-
lási igazságot hirdeti, megegyezésben van a tudo-
mánnyal. A tudomány sem ismeri el az észnek füg-
getlenségét a tárgyaktól. Szerinte is a tárgy áll a lélek 
tükre elé s nyomja rá képét. A tudományos igazság 
is olyan itélet, mely a létező dolgoknak hű kifeje-
zője, ítélet, mely megegyezik a tárgyilagos valóság-
gal, melynek van tárgyilagos értéke. 

2. A dogma változhatatlan, állandó igazság. Nem 
a valóságot teljesen kimerítő s ily értelemben ab-
szolút igazság. Hiszen észismereteink épúgy, mint 
hitismereteink, csak igazságszilánkok, csak lépcső-
fokok a mindent felölelő, abszolút igazsághoz. S van 
dogmafejlődés is, persze «in eodem genere» úgy, 
amint a csirából faji azonosságának megtartása 
mellett lesz szár, virág, gyümölcs, kifejlett növény. 
A dogmák tartalmukra nézve változhatatlanok. Ilye-
nek a tudományos igazságok is. «Ha a mathemati-
kában, mondja Claude fiziologus, egy alaptételből 
indulunk ki, amelynek igazsága abszolúte bizonyos 
s amelynek igazságáról meg vagyunk győződve, 
akkor nincs többé szabadság. Az igazságok ugyanis 
változhatatlanok. így a geometriában nem szabad 
többé afelett kételkedni, hogy a háromszög szögei-
nek összege 2 R. vagy nem. Ezért nem szabad azon 
logikai következtetéseket sem elutasítani, amelyek 
ezen alaptételből származnak.» (Introduction à la 
médicine expérimentale, 65. 1.) A kath. hivő ugyan-
azt tartja a dogmáról, amit a tudós a tudományos 
igazságról, hogy t. i. változhatatlan. Mindkettő a jó-
zan ész azon törvényét követi, mely szerint lehetet-
lenség azt gondolni, hogy valami igaz lehetett, de 
azután egyszerre, vagy lassan megszűnt igaz lenni. 
Az igazság ismertető jele, hogy mindig ugyanaz; 
azonos önmagával, ugyanaz minden időben, minden 
helyen, minden emberre nézve. 

Mióta Darwin evolúcióját Spencer a biologiai 
területről az értelmire is átvitte, azóta mindent vál-
tozónak mondanak a nap alatt. Az idő álja mindent 
magával ragad ; a változhatatlanoknak hitt igazságo-

kat is elsodorja. A modern bölcselet ezen újabb 
fejlődési fokát Windelband így jellemzi: «A korlátlan 
individualizmus azon állításban éri el tetőpontját, hogy 
minden érték relativ. . . A magasabb ember (Über-
mensch) számára nincs többé norma, sem logikai, 
sem ethikai. Az «ész autonomiája» helyébe az Über-
mensch önkénye lépett — ez volt az út Kanttól 
Nietzsche-ig, melyet a XX. század megtett». (Lehrbuch 
der Geschichte der Philosophie, 5ö4. 1.) A világ, 
az élet, ember, ész folytonos fejlődésen megy keresz-
tül, változik. Hasonlókép változik a tudomány is. 
Soha sincs nyugvó helyzetben, sohasem kész, állan-
dóan a levés, változás állapotában van. Minden csak 
viszonylagos, az igazság is változó, csak relativ. Ab-
szolút, azaz minden körülmények közt érvényes, 
minden feltételtől független igazság nincs. A rela-
tivizmus minden alakja, árnyalata tagadja azt, hogy 
van általános, örök érvényű igazság. Az igazság más 
és más az emberek, — az értelmi fejlettség, — a 
lakóhely, — a haszon, érdek különbözősége szerint, 
így a relativizmus egészen megmásítja az igazság 
fogalmát. Szerinte az igazság nem egyenes vonal-
ban, azonossági irányban fejlődik, hanem mássá 
lesz; igazságból tévedés. Kopernikus előtt általánosan 
igaz volt, hogy a nap mozog a föld körül, ma az 
ellenkezője igaz. 

E példa is mutatja, hogy a relativizmus szofiz-
rnával dolgozik. Nem lett egy igazságból később egy 
másik igazsági Mert a gondolkodás nem egyezett 
meg a tárgyi valósággal. Ezen szempontból az igaz-
ság úgy a hitben, mint tudományban változhatatlan, 
— dacára az emberek tévedésének. A fölhozott pél-
dában az átmenet tévedésből az igazságba való 
átmenet volt. Nem volt igaz, hogy a nap mozog a 
föld körül. Az átmenet a tárgyilagos tényálláson 
semmit sem változtatott. Vannak emberi vélemények, 
melyek fölbukkanak, majd letűnnek, mert nézetek, 
de nem igazságok. De vannak nagy igazságok, melyek 
minden korban, minden éghajlat alatt állócsillagok 
gyanánt fénylenek. Nemzedékek jönnek, nemzedékek 
mennek, de az igazság marad. Vannak abszolút, 
általános érvényű változhatatlan igazságok, meta-
fizikai, mathematikai, történeti igazságok. 

A tudományos igazságok ezen modern értékelési 
módja dacára az egyház megmaradt dogmáinak 
változhatatlansága mellett s nem módosította vallási 
igazságainak felfogását, hogy az igazságnak theo-
logiai felfogása egybehangzó legyen ezzel a tudo-
mányos felfogással. Ha a mai tudomány tényleg fel-
adta volna az igazságnak régi logikus fogalmát, 
akkor meg nem szüntethető ellentét volna a dogma 
és tudományos igazság között. De a kath. hit nem 
fél, hogy ellenkezésbe kerül a tudománnyal, midőn 
hirdeti, hogy az igazság állandó s a változás a téve-
désnek, nem az igazságnak a jele. A tudomány is 
azt vallja, hogy ahol nincsenek alapelvek, ahol nincs 
változhatatlanság, ott igazi tudományról sem lehet 



44 R E L I G Í O LXXÎI. évf. 191-3. 

szó. Vannak szerzett, változhatatlan tudományos böl-
cseleti, természettudományi, történelmi igazságok. 
Voltak és vannak téves fogalmak, tévedések is. De ezen 
tévedéseket pillanatnyi, átmeneti igazságokká magasz-
tosítani sem más, mint szofizma, visszaélés a sza-
vakkal. 

3. A tudományos igazság ismertető jegye az, 
hogy nem függ az a tudós egyéni talentumától, tekin-
télyétől, személyétől, aki a tudományos felfedezést tette, 
tehát lehet mondani, hogy személytelen igazság. Úgy lát-
szik, hogy e pontban nagy különbség van a tudomány 
és dogma, hitigazság között. A kath. hitigazság sajátos-
sága tényleg az, hogy tekintélytől függ s a theologia 
methodusa a tekintély methodusa. A katholicizmus 
tekintélyi vallás, azaz a kath. elismeri, hogy van egy, 
az individuumtól független, külső tekintély, az egyház, 
melynek jogában áll az egyéni értelmet hitigazságok 
elfogadására kötelezni. A protestántizmus ellenben 
elvileg végső és legfőbb forma gyanánt az indivi-
duumot tekinti s csak azon igazságok előtt hajol meg, 
melyeket egyénileg átél, személyesen megismer. 
A modern bölcseleti irány, az individualizmus általá-
nosítja ezen elvet s azt mondja, hogy nemcsak val-
lásilag ne legyen az egyén kötve más által, hanem 
semmiféle kész világnézetet sem engedjen magára 
erőszakolni más által. Az egyén mértéke mindennek. 
Az individualizmusnak ezen szélsőséges elvét, hogy 
csak az szerepelhet igazság gyanánt, amit kiki szemé-
lyesen újból felfedez, a tudomány sem fogadja el. 

A tudomány ellensége a személyiségnek. Az oly 
tudomány, mely nem közös, közjó, hanem csak egyes 
ember tulajdona, nem is tudomány többé. Az az ok, 
amiért a tudomány nem akarja a tekintély igáját 
húzni, az, hogy a tekintély rendesen személyes alakban 
lép föl, egy-egy ember hírnevéhez, vonzóerejéhez 
van kötve s ezért mindenféle egyéni, személyes válto-
zásnak van alávetve. Midőn azonban a tekintély 
személytelen lesz, azaz a tudomány művelőinek nevei 
lassan-lassan letűnnek, az igazságok tőleg a kisér-
leli módszer által egymáshoz társulnak, össze-
olvadnak, s így lesz a tekintély mindinkább személyte-
lenné, akkor a tudománysem vonakodik ezen tekintélyt 
elismerni. A tudomány nem annyira a tekintélyt veti 
el, mint inkább a személyes színezést, vagyis azon külö-
nös korlátozásokat, hamisításokat, melyeket egyes em-
berek az igazságon véghezvisznek. Ebből látható, hogy 
van tekintélyük a tudós egyesületeknek, s az általános 
tudományos nézeteknek is. 

A katholicizmus ezen szempontból is megegyezik 
a tudományos igazsággal. Mert az a tekintély, mely 
a kath. egyházban tanít, nem személyes tekintély. 
Még akkor sem, ha a pápa, mint az egyház legfőbb 
tanítója, hitigazságot hirdet, mert a pápa nem a maga 
személye nevében beszél. IX. Pius nem az ő személyes 
véleményét adja 3lő mint theologus, nein Pius ez, 
aki szól, hanem a pápa, az egyház legfőbb tanítója, 
akit épen Piusnak neveznek. Nem ő alkotja a dogmát, 

pl. a szeplőtelen fogantatást, hanem az áthagyományo-
zott tant meghatározza, sokszor csak a vallási össz-
tudatot világosságra hozza, konstatálja, tanítja, de 
nem csinálja azt. Tehát az egyház tanítótekintélye is 
személytelen. A tanitótekintély alá van vetve a folyton 
élő tradíció magasabb törvényeinek; nem tagadhatja 
azt, ami már meg van határozva; kötelezve van a 
szentírás és hagyomány szerint igazodni. A dogma 
azért katholikus, azaz egyetemes, mert nem egy személy 
tekintélyén, hanem Istenén alapszik. Amint a mathe-
matika személytelen alapigazságai az egész emberi-
ségre érvényesek, úgy a kath. dogmákat minden 
hívőnek el kell fogadni. (Fonsegrive, Die Stellung der 
Kath. gegenüber der Wissenschaft. Strassburg, 48. 1.) 

4. A kath. egyház mindenkor ragaszkodott az 
igazság ismertetett jegyeihez. Amidőn ezt telte, nem-
csak a vallásos életet tette lehetővé, mindenkor cselek-
vővé, erőssé, hanem egyúttal azon életfeltételeket 
is tisztán megőrizte, amelyek nélkül nincs igazi tudo-
mány. Vallotta mindenkor, hogy van igazság, van tárgyi-
lagos ismeret, van változhatatlan, általános érvényű 
igazság. S a tudomány is csak ezen elvek alapján 
lehet azon egyetemes kötelék, mely az összes idők 
embereit minden helyen egységes emberiséggé fűzi 
egybe. Az egvház dicsősége az, hogy hiligazságainak 
változatlan tanításával fenntartja az igazi bölcseletet 
is a modern bölcseleti megrendülés korában, mikor 
a szubjektivizmus, relativizmus stb. az általános 
szkepszis mérgét ojtják az elmékbe s vele az elernyedés, 
az akarati feszültségre való képtelenség átkát az 
akaratba. Mert ahol nincs erős meggyőződés, ott nem 
lehet erőteljes élet sem. 

Viviani miniszter, mint óriási vívmánnyal di-
csekedett, hogy a vallási élet egének csillagait ki-
oltották. Hát igen, ahol, s akiben a hitigazságok 
csillagai kialudtak, ott éjbe borult az értelem is, ott 
megszűnt az ismeretben, az igazságban, a valóságban 
való hit isi 

Az egyháztörténelem egy érdekes jelenségét 
figyelhetjük meg. Régente a racionalizmus azért 
támadta az egyházat, mert nem volt eléggé raci-
onalista, mert vannak egyes teljesen föl nem fog-
ható tanai. Ma a tudomány agnosztikus s szemére 
veti az egyháznak, hogy racionalista, gnosztikus, 
mert meri hirdetni, hogy ő tud, ismer. Régente az 
örök, változhatatlan igazságok és törvények nevében 
harcoltak ellene, ma a relativizmus álláspontjáról 
támadják örök, változhatatlannak hirdetett tanait. 
«Kaifásnak nem eléggé politikus, Pilátusnak nagyon 
is politikus, Heródesnek nem eléggé szenzációs, a 
farizeusoknak túlságosan szenzációs, túlságosan dog-
matikus a modern vallási misztikusoknak; túlságosan 
misztikus a tudományos dogmatikusoknak; túlsá-
gosan racionalista és szabatos theológiájában a 
szentimentalistáknak s túlságosan szentimentalista 
a racionalistáknak.» (Benson, Christus in der Kirche, 
187. 1.) Melyiknek a pártjára áll jon? Hiszen mind 
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homorú vagy domború szemüvegen nézik! Legjobb, 
ha a maga útján halad. Tanait fejleszti, de meg nem 
változtatja, az igazságot változónak nem mondja, 
ha mindjárt nem tarthat is igényt a «modernség» 
hódolatot követelő címére. Életében többször látszott 
már úgy, hogy a modern gondolkodás győzelmet 
aratott rajta. S mégis az, aki rendíthetlen szikla-
ként áll, míg a «modern» áramlatok muló hullám-
ként vesznek el, — az az egyház. Nem modernizálja 
az igazságról való felfogását sem. Az elfogulatlan 
tudomány ma is mellette van. A történelem pedig 
a tudomány nevében hálásan fogja elismerni az 
emberi ész érdekében tett nagy szolgálatait s iga-
zolni fogja, hogy dogma és tudományos igazság közt 
nem ellentét, hanem rokonság van. 

Wiedermann Károly dr. 

"Néhány kép a nyitrai püspökség két utolsó 
századából. 

II. 
2. Gróf Erdődv László Pozsonyban született 1677. 

szeptember 20-án; édes atyja gróf Erdődy Kristóf, 
kiváló buzgóságú mágnás v. b. t. t. és alkancellár, 
aki gyermekeit nagy gonddal neveltette. Bölcseleti 
tanulmányait három éven át Bécsben végezte, a 
theologiát részben Sienában, részben a római Colle-
gium Germanico-Hungaricumban; itt nyerte el a 
hittudori oklevelet is, ezenfelül kánonjogi tanul-
mányokat is végzett. Tanulmányai elvégzése után 
Rómában a szent Apollináris templomban áldozó-
pappá szenteltetett ; itt mutatta be első szentmise-
áldozatát is. Midőn 1701-ben hazájába visszatért, 
Keresztély Ágost szász herceg püspök, győri kano-
nokká és a Megváltóról nevezett pápóci préposttá 
nevezte ki. Győrött igen szívesen segítetett a lelki-
pásztori teendőkben. Kortársai följegyzése szerint 
komoly, tehetséges, úgy a társalgásban, mint a reá-
bízott kötelességek teljesítésében pontos férfiú volt. 

1705-től a királyi kancelláriában tanácsosi méltó-
ságot viselt, 1706-ban I. József, jeles tulajdonságait 
tekintetbe véve, a nyitrai egyházmegye püspökévé 
nevezte ki. A szokásos processus informativus a bécsi 
nunciaturán történt, az ebben foglalt vallomások 
érdekes világot vetnek Nyitra akkori viszonyaira.1 

1707. április 3-án kelt a római megerősítő bulla s 
ugyanezen évben megkapta a királyi kancellári méltó-
ságot. 

Erdődy László gróf nyitrai püspök székvárosába 
nem vonulhatott be, mert Nyitra a kurucok kezében 
volt, a császári hadak birtokába csak 1708. augusztus 
25-én került. A kuruc érzelmű Spátay Gábor és 
Prileszky Miklós várban lakó nyitrai kanonokok 

1 Processus Inquisitionis formatus . . . super vi ta . . . L. A. C. 
Erdődy. . . Nyitraegyházmegyei könyvtár II. Em. 67—80 számú 
irott egykorú kézirat. 

kénytelenek voltak a várat föladni Heiszter Siegbert 
gróf császári vezérnek szabad elvonulás biztosítása 
mellett. E lépésre befolyással lehetett az ónodi ország-
gyűlés, és a felvidéki plébániákon elkövetett kuruc 
hatalmaskodás s azért Bercsényinek nem volt oka, 
hogy aposztrofálja a labanccá lett nyitrai papságot.1 

A püspök-kancellár szeptember 12-én Bécsben 
keltezett leveléből2 következtetem, hogy 1708-ig Nyit-
rán még nem volt, mert azt írja a káptalannak lati-
nul: «Óhajtottam volna, hogy mint három év óta 
nyitrai püspök abban a vigasztalásban részesüljek, 
hogy atyai, de egyúttal testvéri szeretettel . . .Uraság-
tokat üdvözöljem és lelkem őszinte melegével át-
öleljem ; . . . de az idők mostohasága és hazánk siralmas 
állapota ezen kívánatos kötelességemet megakadá-
lyozta». A levél többi részei elárulják az ő nagyra-
törő és Isten dicsőségeért buzgólkodó lelkületét. 

Gróf Erdődy László nevéhez fűződik a nyitrai 
papnevelő tényleges létesítése. 1714-ben e célra 2030 
forintot adományozott.3 

Nyitra városa és vára azon időben szomorú 
állapotban volt, a városban alig volt kétszáz ház és 
azok is a háborúk miatt rossz karban. A püspök 
lakosztálya és birtoka dezolált állapotban volt, a 
birtokból a főpásztor semmit sem kapott («de prae-
senti mensa Eppalis nihil percipit, caeterum eppatus 
per se est pinguis, ut publice fertur») — így beszél 
a processus informativus egyik kitétele. A fiatal, 
buzgó főpásztor kedvét ez nem vette el; hozzáfogott 
az ügyek rendezéséhez és harmincévi kitartó munka 
után úgy a lelkiekben, mint anyagiakban nagyot 
alkotott és a késő utódokat örök hálára kötelezte 
le apostoli működése által. 

A székesegyház mostani állapota is Erdődy 
László gróf püspök érdeme;4 azt mondhatjuk, hogy 
ő volt újjáteremtője : a bomladozó falakat aláépítette, 
belül dúsan aranyoztatta és diszes festményekkel 
ékesítette, a márványoszlopok, az oltárok és falak 
plasztikus művészete, a remek szószék és a püspöki 
trónus az ő apostoli lelkületét hirdetik; a remek 
padok és a nagyobb orgona az ő ajándéka. A székes-
egyház alatt a püspökök és kanonokok részére sír-
boltot épített. A kuruc idők alatt teljesen megrongált 
püspöki lakosztályt lebontatta és fölépítette a mos-
tanipalotát közvetlenül a székesegyház mellett. A székes-
egyház bejárata fölött magasan domináló tornyot 
emelt; diszes faragványokkal, szobrokkal ékesítette, 
és erkéllyel ellátta. A torony alatt elhelyezte a 
székesegyházi könyvtárat, mely két tágas és világos, 
csinos állványokkal ellátott teremből áll és ide nem-

1 Bővebben lásd Vagner J. : Adalékok a nyitrai székes-
káptalan történetéhez. 282. 1. 

2 Eredetije a nyitrai káptalan magánlevéltárában. Fasc. 
XVI. Eccl. n. 32. 

8 Tóth János : Adatok a nyitrai papnevelde történetéhez. 
19 lap. 

4 Ceizel G. : Nyitra múltja. 76. 1. 
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csak a székesegyházi könyveket, hanem saját nagy-
becsű gyűjteményét is elhelyezte és egyúttal intéz-
kedett arról, hpgy az elhalt kanonokok könyvei ide 
vitessenek. 

Buzgó törekvését képezte, hogy jeles képzettségű, 
buzgó lelkületű és jó erkölcsű papságot neveljen 
egyházmegyéjének ; áldozatkész férfiú volt azért 
akkor is, midőn a tudományok pártolásáról és 
előmozdításáról volt szó. A lelkészkedő papság jám-
bor lelkülete és tudományok iránti előszeretete 
atyai gondoskodásának kiváló momentuma volt. 
Főpászlori lankadatlan működésének koronáját képezi, 
hogy több mint 50.000 protestánst visszatérített az 
az egyház kebelébe, pedig összes hiveinek száma 
alig haladta meg a százezeret. 1723-ban, midőn 
Rómában időzött, a szent szertartások kongregáció-
jában kieszközölte, hogy Nyitraegyházmegye védő-
szentjének, szent Emmeram püspöknek officiuma 
végeztessék az egyházmegyében. Rendezte az isten-
tiszteletek rendjét. 

Mint politikai tényező, a kancellári hivatalt 
19 éven át (1706—1725.) töltötte be. Az országgyűlé-
seken tevékeny szerepet vitt. Főispáni méltóságát 
VI. Károly 1727. május 5-én megerősítette; ezen 
hivatalában is tevékenyen működött. 

1720-ban Varsóban jár t követségben. Említésre-
méltó adat ezen útjából az, hogy ezen utazással já ró 
kiadások 21.383 frt 20 kr.-ra rúgtak. Ezen követség 
alkalmával részleges oldalszélütés érte, mely buzgó 
tevékenységét nagyban akadályozta, s azért megvált 
a kancellári méltóságtól, és 1725. nov. 24-én 3000 
frtnyi nyugdíjat biztosítottak részére, ami amellett 
bizonyít, hogy a rengeteg építkezés ugyancsak igénybe 
vette a püspökség jövedelmeit. Az isteni gondviselés 
soká hosszabbította a beteg főpásztor életét; türel-
mesen viselte súlyos betegségét, míg 1736. május 12-én 
bekövetkezett halála megváltotta szenvedéseitől. 
Fénj 'es gyászpompával kisérték utólsó útjára a jó 
atyát és amíg a szokásos gyászünnepélyek tartottak, 
porlandó teteme az általa épített sírboltban nyugo-
dott, október 11-én pedig a Szomolány mellett fekvő 
szent-katalini családi mauzóleumban tették örök pihe-
nőre. 

Székesegyházának hagyományozta művészi kivi-
telű ezüstpásztorbotját, ezüstalaphimzésű arany virá-
gos fehér casuláját, pluvialéját és a hozzávaló dalma-
ticákat. (Folytatjuk.) Cserenyey István dr. 

IV. SZAKTUDOMÁNYI SZEMLE 

K á n o n j o g . 
II. közlemény. Budapest, 1912. dec. hó. 

2. Az Acta Apóst. Sedis dec. 2. számában az 
«Acta PU PP. X.» fejezetben egy pápai brévét («lit— 
terae apostolicae») közöl, amellyel a jó tanulmányok 
Anyjának védelme álatt álló párisi Szent Katalin-
egyesületet (sodalitas a s. Catharina V. M. sub pa-
trocinio D. N. Matris bonorum studiorum) archi-
sodalitasként állítja fel és az ezen nevet viselő egyéb 
sodalitas-ok aggregálására, a VIII. Kelemen-féle elő-
írások betartása mellett, és a búcsúk kommunikálá-
sára felhatalmazza. 

Az «Epistolae» fejezetben első helyen egy pápai 
magánlevél formájában egy római érseki tartományi 
(provincia Romana) partikuláris törvényt találunk. 
Ez a levél az örök város Vicariusához, Respighi 
Péter bíboroshoz, van intézve és ebben X. Pius pápa 
közli, hogy az általa pár év előtt Rómában be-
vezetett nagyobb katekizmusnak az ú jabb viszonyok 
(a káté kiküszöbölése az iskolákból, a kis gyerme-
keknek korábbi és sűrűbb bocsátása a szent áldo-
záshoz) által megkívánt kivonatát elkészíttette és 
most ennek szövegét jóváhagyja és a római egyház-
megyére és a római provinciára nézve kötelezően 
előírja, megtiltva másféle kátészövegnek alkalma-
zását. Itália többi egyházmegyéjére nézve a Szent-
atya csak kívánságát fejezi ki, hogy ezekben is az 
egyöntetűség kedvéért ezen új, rövid kátészöveg al-
kalmaztassák. Az új kátészöveget a Szentatya a fel-
nőttekre nézve is hasznosnak tartja, és hogy ők is 
megtanulhassák az új kátét és az abban foglalt, az 
eddigiektől némileg eltérő szövegezésű imákat, előírja 
a pápa, hogy az ünnepi szentmisék alkalmával a fő 
imák és egyéb fő formulák fennhangon mondassa-
nak el közösen a jelenlevők által, ami a hittani órák 
elején is történjen. 

Egy, Kopp György bi boros, boroszlói püspökhöz 
intézett és a német püspöki karnak Fuldából hozzá 
intézett hódoló iratát megköszönő levél után, az 
Acta Ap. S. fentidézett száma egy pápai Allocution-1 
közöl, amelyet a Szentatya az «Unione Apostölica» 
című, most felállításának ötvenedik évfordulóját meg-
ülő papi társulat tagjaihoz intézett, buzdítva őket " 

Ajánlják kitűnő hangú és erős szerkezetű 
légnyomatu és elektromos berendezésű 

ORGONÁIKAT 
a legjutányosabb árak mellett, művész ies 
kivitelben, o o o Raktáron kitűnő hangú 
harmoniumok minden nagyságban. 
Elekt romos f u j t a t ó készü lékek . Árjegyzéket kívánatra ingyen. 

ÄNGSTER JÓZSEF és FIA 
orgona- és harmoniam-gyár, PECS. 

O O Alapíttatott : 1867. évben. O O 
A bpesti Bazil ika nagy orgonájának épitői. 

Csak első dijakkal kitüntetve. 
Pécsi orsz. kiállításon legelső díjjal, állami aranyéremmel kitüntetve. 
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papi hivatás szentségének megfontolására, az ön-
tökéletesedés és életszentség eszközeinek pontos fel-
használására és végre a pápához való ragaszkodásra 
és szeretetre és a szeretetből való engedelmességre, 
amelynek a jó pap ismertető jelének és jelszavának 
kell lenni, felemlítve abbeli szomorúságát, hogy ma-
napság oly sokan a pápa személye és rendeletei ellen 
engedetlenségre és azok birálgatására vetemednek. 

Az «Avvertenza» öt olaszországi kath. lapra 
nézve teszi azon kijelentést, hogy e lapok iránya 
nem felel meg teljesen a Szentatya intencióinak. 
Erről a sajtóban elég részletesen volt szó. 

A Congregatio-k aktáit a S. Congregatio Consi-
storialis legutóbbi (1912. dec. 2.) nyilvános és titkos 
konzisztoriumainak aktái vezetik be, amelyek más-
unnan ismeretesek (bíboros kreálása, püspöki székek 
betöltése stb.). 

A Congregatio-rovat második helyén a Congre-
gatio Rituum-nak egy új decretum generale-ja (1912. 
nov. 11.) következik, amely az úgynevezett «Reatifi-
catio aequipollens» perrendtartására nézve tesz vál-
toztatásokat. 

Eddig is ugyanis a csak rendes és hosszadalmas 
per után kimondható «beatificatio formalis»-on kí-
vül, amelynek VIII. Orbán (1634.) törvényéből folyó-
lag conditio sine qua non-ja az, hogy az illető szent 
egyén előzőleg nyilvános tiszteletben nem részesült 
legyen (processus «per viam non cultus»), volt egy 
másik is, a «beatificatio aequipollens», amely mint-
egy kivételesen (processus «per viam casus excepti») 
megengedi azt, hogy az olyan is beatifikálható legyen, 
aki már inmemorialis vagy legalább 100 évnyi idő 
óta áll nyilvános tiszteletben, vagy akinek tiszteletét 
a pápa vagy a Congregatio megengedte vagy a szent-
atyák vagy más szent emberek helyeselték. Ilyen 
esetben a beatificatio egyszerűbb és könnj'ebb for-
mája («beatificatio aequipollens» seu «per viam 
casus excepti») lehetséges, amely csak abban állott, 
hogy a pápa a fennálló nyilvános tiszteletet jóvá-
hagyta («confirmatio cultus»), amely jóváhagyásnak 
egyenlő ereje volt a «formális beatificatio»-val. 

X. Pius pápa most ezen pápai confirmatio elő-
készítő aktusait szigorította és megszaporította és 
pedig: 1. Mindig előzőleg vizsgáltassanak át az illető 
«Servus Dei»-nek iratai. 2. Mindig tartassék a püspök 
állal szigorú vizsgálat arról, hogy az illető a szent-
ség hírében halt-e meg valóban és történtek-e köz-
benjárására csodák. 3. Ezen vizsgálat iratai küldesse-
nek Rómába és a Rituum Congregatio hozza meg a 
«commissio introductionis causae»-re nézve a hatá-
rozatot. (Ennek folytán lesz «Venerabiiis Dei servus».) 
4. Ezután az ügynek kivételes természetére és a 
«Servus Dei» kultuszára vonatkozó bizonyítékok 
perrendtartásszerűleg tárgyaltassanak le (az «ad-
vocatus Dei» és a «promotor fidei» közbejöttével), és 
csak ezután döntsön a Congregatio afölött, hogy 
elfogadja-e elegendőknek a vizsgálat bizonyítékait? 

Rizonyítva kell lennie annak, hogy mikor keletkezet* 
a kultusz és hogy fönnállott-e azóta is mindig? 
5. Ha ez a formális per véget ért, akkor még egy, 
most már érdemleges pert is kell folytatni (ez a fő 
újítás!) a «Servus Dei» erényeinek hősies fokáról, 
illetőleg (ha vértanú volt) a vértanúság valódiságáról; 
és csak mikor ez a bizonyítás is véget ért, hoz a 
a Congregatio határozatot afelett, vájjon bizonyos-e 
a gradus heroicus virtutum, vagy a martyr ium? Ezen 
határozat után teljes már a «beatificatio aequipollens» 
és ez már egyenlő értékű a «beatificatio formalis»-
sal, amelytől a még mindig rövidebb perrendtartáson 
kívül abban is különbözik, hogy az aequipollens-nél 
két csoda bizonyítása nem kívántatik. Az «aequi-
pollens beatificatio» után már kérni lehet az illető 
Roldognak miséjét és officiumát. 6. Ha később 
valamely «per viam casus excepti» beatifikáltnak 
(beatificatio aequipollens) canonisatio-ját kérel-
mezik, ez a canonisatio csakis az előírt rendes 
formaságok mellett hajtható végre, de ez esetben 
négy csodának bizonyítása szükséges. (A «beatificatio 
formális» esetében elég két «újabb» csoda.) 

A Congregatio-akták 3. rovatában a S. Congre-
gatio pro negoliis eccl. extraord.-nak egy nyilatkozata 
van közölve, mely kijelenti, hogy egyes spanyol 
politikai katholikus röpiratokban foglalt egyház-
politikai elvek és fejtegetések nem felelnek meg a 
Szentszék felfogásának, amely különben is világosan 
elő volt adva X. Pius pápának 1911. április 20-án a 
toledoi érsekhez intézett levelében. 

A füzet a legvégén a Rola Romana-nak 1912. aug. 
10-én a Castagnier-Monier házassági köteléki perben 
hozott, a felperes Castagnier József marseillei lakos-
nak keresetét elutasító ítéletét közli. A férj Monier 
Ágnessel négy év előtt kötött és egy gyermekkel is 
megáldott házasságát kívánta érvénytelennek nyilvá-
níttatni: 1. a nőnek az anyja által történt megfélem-
lítésecímén; 2. a nő beleegyezésének, tettetés és csakis 
gazdag sorsba jutás vágya miatt hiánya cimén (defectus 
consensus) ; 3. a nőnek felbontható házasságra irányuló 
szándéka cimén. (Az Ítélet így nevezi : «defectus sacra-
menti», érthetőbb talán igy: intentio repugnans bono 
Sacramenti.) Már a marseillei püspök is elutasította 
a keresetet; a Rota pedig sorra véve a felho-
zott okokat, nem talál a tanúk vallomásaiban a 
megfélemlítés egyetlen nyomára sem, sem nem 
látja a tettetést bebizonyítva, a gazdagságban való 
tévedés pedig a kánonjog szerint csak accidentális 
tévedés levén, nem bontó ok; a harmadik okot illető-
leg nincs bizonyítva, hogy maga a menyasszony 
felbontható, nem igazi házasságra, hanem csak ideig-
óráig tartó ügyletre gondolt a házasságkötésnél, bár 
a menyasszonynak anyja valóban így gondolkodott. 

Merry del Val bíboros államtitkárnak a pápa 
nevében irt két köszönőlevelével záródik a füzet. 

Az «Acta Apóst. Sedis»-re nézve jónak látjuk itt 
megjegyezni, hogy kívánatos volna ezen kúriai hivata-
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los folyóiratnak olyan beosztása, amelynél az egyete-
mes törvény erejével biró ügyiratok külön «törvény-
tári» rovatban közöltetnének, mert jelenleg törvény 
lehet az «Acta Pii PP. X.»-ben és pedig mindegyik 
alosztályában, az «Epistolae» osztályban is; ugyan-
csak törvényeket tartalmaz a Congregatio-k rovata is 
(«décréta generalia»), de tartalmaz «particularia 
decreta»-kat is, amelyek csakis ha a specifikus pápai 
confirmatio-t elnyerték, vagy ha csupán «interpretatio 
comprehensiva» jellegűek, akkor kötelezik a feleken 
kívül állókat; végre a liota-rovat csakis «styluscuriae» 
tekintélyével bír és a hiteles törvénymagyarázat erejét 
sem üti meg. 

Ember legyen tehát a talpán, a kánonjogban az, 
aki egy szemvágásra tisztában van azzal, milyen 
súlya van a mostani beosztás mellett az A. A. S. 
egyes közleményeinek. Hanuy Ferenc dr. 

(Folytatjuk.) 

0 Q H 0 Y. K Ö N Y V K R I T I K A H Q 
EM 

Az E g y h á z i K ö z l ö n y 2 5 é v e s j u b i l e u m a . 
Az újabb magyar kath. sajtónak tagadhatatlanul leg-
jobban és valóságos bravúrral szerkesztett lapja az 
idén érte el alapításának 2D. évét és ezen alkalom-
mal szép ezüstjubileumi számmal (60 old.) lepte 
meg olvasóit. A lap felvirágzása és mai nívója fel-
tétlenül a jelenlegi és már 10 év óta szerkesztőnek, 
Gerely Józsefnek érdeme, aki egyébként is a fővá-
rosi kath. sajtónak, sajtóügynek és általában is a 
kath. irodalomnak egyik legszakavatottabb, legérde-
mesebb és fáradhatatlan tagja, kinek már sok kath. 
intézmény köszöni felvirágzását. A jubileumi szám-
ban öt vezető cikket is találunk: egyet Dedek 
Crescens Lajos dr.-tól, a lap egyik alapítójától, Gerely 
József-tői, Fischer Colbrie Ágost dr. kassai püspök-
től, Vass József dr.-tól és Hivatal József fel. szer-
kesztőtől. Az irodalom-rovatot is beszámítva, még 
41 önálló cikket közöl a jubileumi szám a lapnak 
rendes munkatársaitól. A mi lapunk is kollegiális 
szeretettel üdvözli a jubiláns testvér-lapot, kivánva 
azt, hogy továbbra is olyan hasznos organuma legyen 
a magyar kath. egyháznak és papságnak, aminő 
eddig volt. 

VI. KATHOLIKUS VILAGSZEMLE 

Olaszország . 
C á r o n g e n o v a i é r s e k m e g k a p j a az E x s e q u a -

tur - t . A Labaro nevű kath. milanói lap úgy értesült 
egy parlamenti tagtól, hogy az olasz kormány rövid 
idő múlva meg fogja adni az Exequatur-t Caronnak. 
Csak néhány bürokratikus formalitásról van még szó. 
Az egész huzavona, mint hirlik, a genovai szabadkő-
művesek propagandájára vezethető vissza ; magának 

Giolitti-nak sohasem volt semmiféle kifogása mons. 
Cáron személye ellen. 

N é m e t - B i r o d a l o m . 
D e l b r ü c k p ro f . j avas l a t a a j ezsu i t a t ö r v é n y 

e n y h í t é s é r e . A szabad-konzervativ párthoz tartozó 
Delbrück professzor, képviselő azt az eszmét vetette 
fel, hogy a centrumpártnak a jezsuitatörvény eltörlé-
sére megindított mozgalmának leszerelése végett hagy-
ják meg a jezsuitatörvény betűjét, de függesszék fel a 
szövetséglanácsnak a jezsuitáknak Németországban til-
tott rendi tevékenységére nézve nemrég (1912. nov. 28.) 
hozott határozatát, amely Hertling báró bajor miniszter-
elnöknek előzőleg Bajorországra nézve adott enyhébb 
törvénymagyarázatát (missiók megendése) dezavuálta. 
A Tagi. Rundschau, persze, ezen közvetítőjavaslat ellen 
foglat állást, mert szerinte a centrumpártot még jobban 
felbátorítaná az, ha csak részleges sikert aratna is, 
és különben is a jezsuiták betelepítésével nemcsak 
egyházi, hanem hatalmi, politikai célja van. 

A dolog tisztázására megjegyezzük a következőket: 
A jezsuitákról szóló birodalmi törvény (1872. júl. 4.) 

két szakaszból áll : Az 1. szakasz tiltja a jezsuitáknak 
a Német-Birodalomban való letelepedését és jezsuiták 
vezetése alatt álló nevelőintézetek felállítását. A 2. sza-
kasz pedig az egyes kormányokat felhatalmazza, hogy a 
Jézustársaság egyes tagjait kiutasíthatja vagy internálhatja. 
Mindakét szakaszt a szövetségi tanács olyan végrehaj-
tási utasítással látta el, hogy a jezsuitáknak tilos min-
dennemű «rendi tevékenység» (Ordenstätigkeil), főleg a 
templomban és iskolában, valamint missiók tartása. 
Ezt a jezsuitatörvényt (Jesuitengesetz) a szövetség-
tanács további határozatával kiterjesztette a jezsuiták-
kal «rokon» egyéb szerzetekre is (redemptoristák, laza-
rislák, Szentlélek-atyák, Sacré Coeur-apácák), de ezt 
később a redemptoristákra és a Szentlélek-atyákra 
nézve feloldották. 

A jezsuitatörvény 2. szakaszának eltörlését a biro-
dalmi parlament többször megszavazta és végre negyed-
ízben a szövetségtanács hozzájárulását is elnyerte (1904. 
márc. 8. törvény). Az 1. szakasz azonban a reá vonat-
kozó szövelségtanácsi utasítással továbbra is éleiben 
maradt, sőt 1912. nov. 28-án a szövetségtanács csakis a 
tudományos, a vallást nem érintő előadások megtar-
tását, valamint a csendes szentmise végzését, a családi 
ünnepségképen végzendő első szentmiseünnepélyek 
(primicia) tartását és a haldoklóknak a szentségekkel 
való ellátását jelentette ki olyan tevékenységnek, amely 
a törvény által tiltott «rendi tevékenység» körén kivül 
esik. 

Delbrück javaslata azt célozza, hogy az 1. §. tulaj-
donképeni szövege maradjon meg irott betűnek, de a 
rendi tevékenységnek eltiltására vonatkozó utasítás 
függesztessék fel, de a szövetségtanácsnak joga legyen 
azt bármikor ismét életbeléptetni. 

A Köln. Volkszeitung a maga részéről ugyan aggá-
lyosnak látja Delbrück javaslatát, azért is, mert a lap a 
törvény teljes eltörlésének elvi álláspontján van, de 
azért is, mert valóságos Damokles-kardot lógat a 
jezsuiták feje fölé; de a máris tarthatatlan helyzet gyors 
orvoslására való tekintettel nem utasítja vissza a javas-
latot, sőt örvendetes jelnek tekinti amellett, hogy a 
szövetségtanács határozatát nem lehet végrehajtani. 
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A birodalmi parlamentben a centrumpárt javaslata 
a jezsuitatörvény teljes eltörlése iránt a jövő héten már 
szőnyegre kerül, amikor is a Ház többsége, hihetőleg, 
elfogadja azt ; előző esetekben is a szabadelvű pártok 
és a szociáldemokraták a centrumpárlot támogatták 
ebben, mert a jezsuitatörvényben reakcionárius törvényt 
láttak, amely a jogegyenlőségbe ütközik. Praschmct gróf 
centrumpárti január 11-én máris nagyszabású beszéd-
ben adta elő a porosz parlamentben (Landtag, nem a bi-
rodalmi parlament, a Reichstag) a centrumpárt állás-
pontját. 

Hol lweck praelatus v é l e m é n y e a bajor trón-
öröklés megváltoztatásáról. A Bayerischer Kurier f. é. 
10. számában a jeles kanonista Hollwede dr. praelatus, 
eichstätti tanár, cikket tesz közzé, melyben azon véle-
ményét nyilvánítja, hogy a bajor régensséget létesítő 
1886. évi törvényes intézkedéssel nem volna ellentétben 
az, ha a mostani királyról, Ottóról a koronát Luitpold 
volt régensherceg családjára vinnék át. 1886-ban ugyanis 
11. Lajos elmebaja miatt jött létre a régensség, és mikor 
II. Lajosnak öngyilkossága után (1888. jun. 13.) Ottó 
követteőta trónon, ezatrónutódlás tulajdonképen érvény-
telen volt, legalább a később konstatált adatok alapján 
mert a trónörökléskor Ottó már gyógyíthatatlan elmebeteg 
és így a trónöröklésre képtelen volt, miért is őt a tróntól 
nem is kell megfosztani, hanem a trónnak üresedésben 
állását egyszerűen kimondani és a trónöröklés rendes 
útját érvényre emelni. Hollweck szerint ez annyival in-
kább követhető felfogás, mert a legkonzervativebb jog-
ban, a kánonjogban is, a gyógyíthatatlan elmebeteg kép-
telen valamely hivatal elnyerésére, a pápai méltóságra 
is. Hollweck úgy hiszi, hogy ezen szempont figyelembe-
vétele mellett a centrum sem foglalt volna állást a trón-
öröklés rendjének megváltoztatása ellen, mert hiszen 
ilyen alapon nincs is alkotmány-változtatásról szó. 

Belgium. 
A katonatiszti állás ös sze férhete t l ensége a 

szabadkőművességge l — Belgiumban. A belga 
kormányelnök, Broqueville azon alkalomból, hogy a tör-
vényhozás a hadi létszámot és a hadsereg szervezetét 
reformálta, kiadott rendeletben megtiltotta a katona-
tiszteknek a szabadkőművességbe vagy más titkos tár-
sulatokba való belépést. Ez az intézkedés nagy lármát 
keltett a szabadkömüvesi sajtóban ; és a miniszterelnök 
ellen azzal argumentálnak, hogy miért engedi meg a 
katonatiszteknek a Szent-Vince-egyletekbe való belépési? 
Minlha bizony a teljes nyilvánossággal működő és sem-
miféle politikai célokat netri követő Szt. Vince konfe-
renciák analógiába volnának hozhatók a politikai vezér-
szerepre és uralomra törekvő szabadkőművességgel. 

Portugália. 
A fiatal portugál köztársaság krizise. A por-

tugál szektárius kormány megbukott ; Duarte Leite 
miniszterelnök, aki a püspököknek és papoknak adott 
amnesztiát ellenezte, lemondott. És egyideig úgy lát-
szott, hogy a konzervatívok (evolucionisták) feje : Almeida 
kerül kormányra, aki az amnesztiát az összes mo-
narchistákat illetőleg, be akarta venni programmjába, 
valamint a szeparációs törvény módosítását is. De épen 
ezzel óriási agitációt keltett fel az Alfonso Costa vezér-

lete alatt álló demokraták részéről, sőt a konzervatív 
pártok egyik töredéke (independensek) részéről is, úgy 
hogy a köztársasági elnök erre Alfonso Costa-1, a szepa-
rációs törvény megalkotóját, bízta meg a kormányala-
kítással. Costa most nehéz dilemma előtt áll: vagy fenn-
tartani a saját művét és folytatni a terrort, vagy pedig 
enyhíteni ezen és megkezdeni az igazi szabadság kor-
szakát, de egyben visszavonni vagy enyhíteni a szepa-
rációs törvényt. A londoni Times ezen utóbbi irányt 
ajánlja az új kormánynak, mert a monarchisták ellen 
a terror további fenntartása a köztársaság gyengesé-
gének bizonyítékát szolgáltatná ; nincs tehát más út, a 
Times szerint, a rendezett viszonyok megteremtéséhez, 
mint amnesztia-adás a bebörtönzött monarchistáknak, 
a püspökök és papok száműzésének A'isszavonása, a 
szeparációs törvény módosílása és a Rómával való béke 
helyreállítása. 

Bulgária. 
A kathol ikusok helyzete Nagy-Bulgáriában. 

Gesow Iván bulgár miniszterelnök a filippopoli francia 
kollégium igazgatójának, G. Quénard-nak kérdésére, a 
bulgár kormánynak a kath. vallás iránt elfoglalt állás-
pontját így fejezte ki : A kath. vallás Nagy-Bulgáriában 
is élvezni fogja mindazon jogokat és szabadságot, me-
lyeket a bulgár alkotmány neki az eddigi Bulgáriára 
nézve megadott. Úgy a latin, mint a bulgár rítust kő-
vető katholikusoknak megvan Bulgáriában a maguk 
államilag is elismert hierarchiájuk; a jövőben esetleg 
szükséges új püspöki székek és egyházmegyék felállítá-
sánál a pápával egyetértve fog a kormány, a törvény 
betartásával, eljárni. A kath. nevelési és emberbaráti 
intézetek, az eddigi rendszabályok szerint, a jövőben is 
felállíthatók lesznek. 

Nagy-Britannia. 
Ulster el lenállása a home-ru le ellen. Az an-

gol parlamentben Carson Edward lord a home-rule 
javaslathoz módosítási indítványt adott be, amely szerint 
Ulster tartomány kapcsollassék ki a hume-rule alól és 
maradjon továbbra is a mai kapcsolatban Angliával, és 
ha ezen kívánságukat nem respektálja a parlament, 
ők a végsőkig ellen fognak állni és készek idegen ha-
talomnál (II. Vilmos !) menedéket keresni a protestán-
tizmus megvédésére. A kormány és a parlament több-
sége a kormányelnök és az ír nationalisták vezérének 
felszólalása után a fenyegetést visszautasította és a mó-
dosítási javaslatot 294 szavazattal 197 ellenében elvetette. 
Asquith kormányelnök kimutatta beszédében, hogy 
Ulster-ben az egyes grófságok (county) többsége home-
rule-os lakossággal bír, így Ulster tarlomány déli, észak-
nyugati és középső részében; tehát, ha az egész Ulster 
tartományt kikapcsolnák, épen a demokratikus elvet 
sértenék meg. Redmond ír vezér pedig kijelentette, 
hogy nem hisz abban, hogy Ulster komolyan akarja 
a polgárháborút ; háborúhoz először is ellenség szük-
séges, már pedig az írek nincsenek ellenséges érzülettel 
Ulster lakói ellen és egyáltalában perhoreszkálják bármely 
kisebbség ellen az erőszak alkalmazását. Az angol unio-
nisták feje Bonar Law is, akinek pedig jókora része van 
Ulster felbátoritásában, kijelentette, hogy ha a home-
rule egyszer törvénynyé lenne, az eselben az unionisták 
maguk is Ulster további ellenállását helytelenítenék 
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Boncir Law népszavazással kívánná eldönteni a home-rule 
megadását. 

Az angol kormány most igen sietteti a hume-rule-bill 
letárgyalását, hogy az esetben, ha a lordok visszavetnék 
(egy hónapnyi határidejük van ehhez) a javaslatot, az 
új parlament-act értelmében a parlament háromszori 
felolvasás után még ezen ülésszak vége előtt közvetlenül 
a király elé terjeszthesse szentesítés végett. (Lapunk zárta-
kor értesültünk, hogy jan. 13-án már elfogadták a bill-t.) 

Spanyolország. 
A Rota Rom. í télete e g y kegykép átvitele 

ügyében. Manresa-ban, a vigoi egyházmegye egy város-
kájában, egy düledező kegykápolna lerombolás előtt 
állván, a püspök engedélyével új kápolnának építését 
határozták el az egyházi és világi halóságok, amelybe 
azután a régi kegykép (B. Maria de ValldauraJ is átvi-
tessék. Az eddigi, régi kápolna a Valldaura-utcában 
volt, az új kápolna egy távolabbi utcában (Bruch-utca) 
egy dominikana-apácakolostor mellé épült. Míg az új 
építkezés folyt, a kegykép a plébániatemplomban nyert 
elhelyezést. De még az építkezés alatt a régi kápolna 
utcájának lakói elhatározták, hogy a Valldaura-utcában 
ők is építenek új kápolnát és a kegyképnek is ide való 
átvitelét kérték a püspöktől. A vigoi püspök ezt nekik 
megtagadta. Erre a Bruch-utcai zárdatemplom képvise-
lete vérszemet kapva, azt kérte a püspöktől, hogy a 
Valldaura-utcában megújított Mária-templomban tiltsa 
el a vall-daurai kegyképnek további kitételét és ren-
delje el a lerombolt régi kápolna összes felszerelésének, 
főleg a kegyhely felírását viselő harangnak kiadását az 
új zárdai templom részére. A püspök az első kérést 
teljesítette, de az utóbbit megtagadta. A tarragoni érsek, 
mint felebbviteli biróság, a vigo-i ítéletet csak annyi-
ban változtatta meg, hogy a szorosan a kegyképhez 
tartozó szerelvények kiadását elrendelte, de, követve a 
vigoi püspök ítéletét, elutasította azon kérelmet, hogy 
a felújított valldaura-i kápolnából minden távolilassék 
el, ami a régire emlékeztetne és jelöltetnék meg a fel-
újított kápolna tulajdonosa is. A Rota az érseki Ítéletet 
jóváhagyta, kivéve azt a részt, amely a régi kegyképre 
vonatkozó emlékeztető dolgok ellávolítását illeti, mert 
ezen részben a felpereseknek adott a Bota igazat és egyben 
az első kérelmet illetőleg azt is kimondotta, hogy a 
valldaura-utcai régi harang is kiadandó a bruch-utcai 
templomnak. 

Az ítélet inkább formai része miatt érdekes, hogy 
lássuk, mi mindenféle furcsa pert terjesztenek a Bota 
elé ; valamint azért, mert az ítélet szerint a felek har-
madik fórumként a madridi Rota-t is választhatták volna, 
de inkább a Bota Bomana-t választották. 

Az ítélet az Acta Ap. Sedis 1912. dec. 31. számában 
látott napvilágot. 

Észak-Amerika. 
Élénk kath. t evékenység az Unió kath. egy-

házában. Az északamerikai Egyesült-Államokban nem-
csak új városok épülnek meg pár hónap alatt, hanem 

az egyház is gigászi arányokban fejti ki tevékenységét 
Az Unióban már eddig 12 kath. egyetem van, köztük 
egyike a legteljesebbeknek a washingtoni Catholic 
University (van ebben a városban még egy, a Georgetown 
University). A Catholic University legújabban a Cardinal 
Gibbon's Halt-al bővült, amely 250.000 dollárba került ; 
a Kolumbus-lovagok által jegyzett 500.000 dollárból is 
már 400.000 befolyt. 

A mult évben az Unió kath. székesegyházainak száma 
kettővel szaporodott, és pedig: Wichita és Denver váro-
sokban ; még más hat új kathedrális van készülőben. 
De ezenkívül még 19 nagyobb templom épült a mult 
évben, mind 100.000 dolláron felüli költséggel, egy új 
new-yorki templom épen egy millió dollárba került. 
Továbbá 20 új kollégiumot, 11 kórházat és más 11 kath. 
intézetet emeltek, amelyek közül a legolcsóbb 100.000 
dollárba, a többi pedig ennek 2—3-szorosába és többe 
kerül. A Jézus-Társaság a közel jövőben Brooklyn-ban 
szándékozik új kollégiumot állítani, mely egy millió 
dollárba fog kerülni. 

VII. HÍREK A TUDOMÁNY VILÁGÁBÓL 

M e r c i e r b i b o r o s , a b e l g a A k a d é m i a e z é v i 
e l n ö k é n e k s z é k f o g l a l ó j a . Január 6-án foglalta el 
Mercier bibornok a belga királyi tudományos Akadé-
mián az Akadémia elnöki és a filozófiai osztály 
(classe des Lettres) igazgatói székét. Mercier biboros 
a lelépő igazgatónak üdvözlésére adott válaszában 
kijelentette, hogy bár egyházi elfoglaltsága őt ezen 
tiszt elfoglalásától visszatarthatta volna, mégis a 
tudomány és tudományért önzetlenül fáradozó szak-
férfiak iránt érzett tisztelete őt e tisztség elfogadására 
birták. A nagy számmal egybegyűlt akadémikusok 
nagy csendben és tisztelettel fogadiák az új elnök-
nek formailag is szép beszédét. 

M VIII. V E G Y E S E K H ü * 
I l i i 

Az « O h s e c r o te , d u l c i s s i m e D o m i n e » ima 
után járó búcsú. Ezen imát a papság szentmise után 
hálaadásul szokta e lmondaui ; IX. Pius, mint isme-
retes, 1846. dec. 11-én három évi búcsúval látta el. 
X. Pius 1912. aug. 29-én e búcsút újból megerősí-
tette és egyúttal azt az engedményt adla, hogy 
mindazok a papok, akik ez imádságot szentmise 
után térdenállva ájtatosan elmondják, a szentmise-
áldozat bemutatásánál emberi gyarlóságból elkövetett 
hibáik és mulasztásaik bocsánatát nyerik. 

[dr. csj.j 

Otoerbauer A. Utóda 
o Budapest, IV. kerület, Váci-utca 41. szám o 

a legjobb hirnévnek örvendő és legrégibb 

egyházi szerek, iT£ítz l 6 k 

Xrjeg-yzék kívánatra ingyen és bérm. Telefon 167—34. 
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S a j t ó h i b á k az új P s a l t e r i u m b a n . Az új 
Psalterium vatikáni kiadásában néhány sajtóhiba 
maradt, melyek azonban újabban megjelent legtöbb 
kiadásban már nem fordulnak elő. Mindjárt a 
Rubrikákban Tit. VI. n. 1.: dies Octava alicuius 
Festi Domini privilegiata (és n e m : primarii) olva-
sandó. A Dominica «Tertia»-jának Resp. breve-je 
továbbra is úgy mondandó, mint eddig; vagyis a 
Resp. breveben a V. : Averte oculos meos, ne videant 
vani ta tem; in via Tua viviflca me ; (a vatikáni 
kiadásban ennek csak a második fele van felvéve; 
in via stb.) — A szerdai III. Noct. I. schemájában a 
49. II. zsoltárban, a II. schemájában a 49. III. 
zsoltárban a disciplinam és proiecisti közt ki-
maradt az: et. — A szombati Laudes 1. schemá-
jában a Canticum utolsó versében előforduló gloria 
után tua olvasandó. — A officium Fidelium Defunc-
torum 8-ik lectiójához (III. Noct.) ennek közepe 
táján előforduló «sed alia» szavak után hozzáadandó: 
quidem coelestium gloria, alia autem terrestrium ; 
ezután következik: Alia claritas solis stb.1 (dr. csj.J 

F e l m e n t é s a m e g t a r t ó z t a t á s a ló l n a g y -
s z o m b a t e s t é r e . A S. Congregatio Concilii 1912. 
márc. 27-én a prágai, 1912. aug. 10-én pedig a bécsi 
egyháztartomány püspökeit felhatalmazta arra, hogy 
nagyszombat estére felmenthetik híveiket a hús-
eledelektől való megtartóztatás törvénye alól. Ez az 
indul tam 10 évre szól s alapja az a régi szokás, 
mely szerint az említett egyháztartományok terü-
letén nagyszombat estéjén ünnepélyes föltámadási 
körmenetet tartanak, amely után még a különben 
jámbor hivek is meg szokták enni a húst abban a 
hiszemben, hogy a feltámadási körmenet után mái-
nem kötelez a megtartóztatási törvény. 

Nem volna-e üdvös Magyarországra is ki terjesz-
tetni ezt az indul tumot? Az okok, melyek a szent-
széket ez engedmény megadására indították, nálunk 
is — legalább sok helyen fenforognak. Annyi bizo-
nyos, hogy a nagyszombat esti megtartóztatás alól 
való felmentés sok bűnnek venné elejét nálunk is. 

(dr. csj.J 
A pápa i k l a u z u r a alatt é l ő , b e t e g a p á c á k 

á ldoz laUísa . A S. Congregatio de Relig. 1912. szept. 
1-én kijelentette, hogy a pápai klauzura alatt élő, 
fekvő beteg apácákat — gyóntatójuk vagy káplánjuk 
távollétében — más pap, sőt szerzetes is megáldoz-
tathatja püspöki engedélylyel. A püspök ez engedély-
adásra a zárda apátnőjét vagy főnöknőjét is fel-

1 V. ö. Linz, Quartatsclirift 1913. I. f. 

hatalmazhatja. Az áldoztatásnál természetesen pon-
tosan megtartandó a Rituale Romanumban előirt 
szertartás. (dr. csj.J 

A s z e n t F e r e n c - r e n d s z e l l e m e . Tagadha-
tatlan, minden szerzetesrendnek megvan a maga 
sajátos szelleme; mindegyik más-más árnyalatát 
mutatja a krisztusi léleknek. Most d'Alençon 
Ubald páter a Revue de philosophie-ben érteke-
zik a Szent Ferenc-rend szelleméről, «L'ame fran-
ciscaine» cím alatt. Szerinte assisi Szent Ferenc 
szellemének első eleme az evangélium szigorú betar-
tásához való visszatérés. Ehhez já ru l a béke szel-
leme, valamint a katholikus egyházhoz és papjaihoz 
való gyermeki ragaszkodás. Kiegészíti ezt az a látszó-
lagos ellentét, amely abban áll, hogy a szent Ferenc-
rendben nem törekednek az egyéni sajátosságokat 
kiölni és minden áron uniformizálni, hanem szabad 
tért engednek a tehetségeknek. Egy további eleme e 
szellemnek a szenvedélyes szeretet a Jézus emberi 
vonásai és cselekményei i ránt : a jászol és a kereszt, 
Jézus szenvedése a kedvenc témája szent Ferencnek, 
ezek körül, valamint az Oltáriszentség és szentmise 
körül mozog leginkább a szent Ferenc-rend áhítata. 
Ezen vonásból folyik az odaadó szeretet is : a Charitas, 
amely jelszava a rendnek, és Istennek és a felebarát-
nak természetfölötti szeretetét jelenti. Mindezen eleme-
ket, mint anyagot, áthatja és élteti a formális elem, 
a szegénység szelleme, amely egészen sajátos jelleget 
adott szent Ferenc művének: ezt, a szegénységet, 
tekintette ő is jegyesének. 

E - 3 IX. K Ö N Y V S Z E M L E 

DJ G y a k o r l a t i theo log ia . (Folytatás.) 
Schäfer, B„ Liturgische Studien, Beiträge zur Er-

klärung des Breviers u. Missale. I. Bd. Die Advents- u. 
Weihnachtszeit, Regensburg, Pustet, 1912. (XII, 352 S. 8°.) 
M. 3,80. 

Garriguet, F., L'évolution actuelle du socialisme. 
Le mouvement syndicaliste révolut. Son histoire. Son 
originalité, sa doctrine, sa tactique. Paris, Bloud. (16°) 
Fr. 2,50. 

Maurras, Ch., La politique religieuse. Difficultés. 
Affinités. La libre pensée catholique. Notre contr'un, 
l'individu contre la France. Confession generale d'un 
protestant français etc. Paris, Nouv. Libr. Nationale. 
(LXI, 420 p.) Fr. 3,50. 

Geiger, Dr. K. A., Die bayerische Kirchengemeinde-
ordnung vom 24. Sept. 1912. Mit einer hist.-kanonist-

SCHULLER FERENC KÖNYVKÖTŐ k T A y v k ô t é s ï e T é t ! 
fFRIT7 IH7ÇFF IITfiHAï BUDAPEST ' IV ' Modem és Ízléses kiállítás. "W 
i r m i £ J U & O L r U I U U H J VÁCI UTCA 44. Bámulatos olcsó árak. •• Gyors és pontos kiszolgálás. 
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Einleitung u. ausf. Darstellung etc. Regensburg, Verlags-
anstalt [vorm G. J. Manz], 1913. (296, 8°.) M. 3,60. 

«A kall i . H i t t e r j e s z t é s Lap ja i» ez évi 1-ső januári 
füzete a következő kiválóan érdekes tartalommal jelent meg : 
Tartalom. A nevelés és oktatás ügye a missiókban. — Egyet-
mást Japánról. — A Balkán háború és a keleti kath. missiók. 
— Gyermektelepek a belga Kongóban. — Missiói tudósítások: 
Kina : A wencsui kerület pusztulása. — Izlandi missióink. — 
A steyli hithirdetők a sz. Fülöp szigeteken. — A szentatya 
és az indián missiók. — Marokkó: Egy ferencrendü hithir-
dető meggyilkolása. — Amerika : Bélpoklosmenhely Cocori-
teben. — Missiói mozgalmak hazánkban és külföldön. — Kegyes 
adományok. — Képek. Kina : Bonanate hithirdető kinai taní-
tóval és az iskolásgyermekekkel. — Kina : Ottó püspök liit-
hirdetőivel és tanítóival — Belga-Kongo: Átkelés a patakon. 
— Kina : A hongkongi árvaház felügyelői. — Japán vértanuk 
kivégzése Nagasakiban. — Japán : Daibutsu bálványisten 
szobra. — Kina: Tsing-die város romjai. — A tanulságos és 
ismeretterjesztő képes havi folyóirat előfizetési ára : egész 
évre 6 korona. Megrendelhető «A kath. Hitterjesztés Lapjai» 
kiadóhivatalában, Nagyvárad, Papnevelőintézet. 

X. SZERKESZTŐI IZENETEK 

J . F. d r . Budapes t . Köszönjük a meleg üdvözlést és 
az aktualis cikket. — Pf . M. l ie. theo l . Köszönjük a szives 
készséget ; azokat az értesítéseket szivesen vesszük. Meleg 
üdvözlet. — K. Gy. d r . Esz t e rgom. Meleg köszönet. — 
P. R . S o m b e r e k . Köszönöm. Biblikus cikket szivesen 
közölnék tollából; esetleg szentföldi útjából néhány részletet 
az ottani egyes arcliaeologikus kutatások akkori állásáról. — 
L. F . d r . R ó m a . Szivesen közöljük az érdekes tanulmányt 

részletekben, de csak akkor kezdhetjük meg, mikor a most 
folyó történeti tanulmányt (2—3 szám múlva) leközöltük. 
A másik dolgot is köszönjük. — P. A. d r . Köszönjük a be-
küldött értékes cikket. — B. Zs. S. J . I n n s b r u c k . Köszönet. 
— M. E. T r e n c s é n . Sz. ü.— E. K. S l j ivosevc i . Zsivio. M. ü. 

XI. KIADÓHIVATALI IZENETEK 

H. J . Budapes t . Köszönet. — Gy. Zs. Pécs . Meleg 
köszönet az üdvözésért. — Z. Gy. B u d a p e s t . Örömmel 
fogadtuk előfizetőink közé. — Z . M . E p e r j e s . Bendben van.— 
F . J . d r . H i m e s h a z a . Köszönettel viszonozzuk. — F. Gy. 
É r t é n y . Salve. — P . V. Ki sdorog . Meleg köszönet. — M. 
K. L a s k a f a l u . Köszönjük a lap támogatását. Az a másik 
dolog is rendben van. Sz. ü. — P l é b . h iv . B é l f e n y é r . Átad-
tuk a kiadóelődnek. — Cz. P . P a l ó z n a k . Átadtuk a volt 
kiadó úrnak.— H. E. Marca l lő . Köszönet a buzgólkodásért 
a lap terjesztése körül. Bár sokan követnék példáját. A lap 
különben szépen terjed. Az előfizetők számának (brutto) 
emelkedése eddig 97. A mutatványszámot elküldöttük. — 
M. I). dr . Pécs . Grazie tante pel resto. — F. Gy. d r . R ó m a . 
A Germ. Hung. C. könyvtára részéről eddig még nem ér-
kezett be előfizetés. A kért lappéldányt megindítjuk, de az 
áttekinthető kezelés végett külön cimszalag alatt. Mindkét 
lappéldány után a magasabb portó is megfizetendő. — S c h . 
A. d r . Nincs hátralékban. — G. J . F. Örs . Köszönet és 
sz. ü. — Sz. S. S z e g h a l o m . Nincs hátralékban. 

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos : 
Dr. HANUY FERENC, egyet, tanár ( I V . , Duna-u. 3 . ) 

Főmunkatá rs és szerkesztő-helyettes : 

Dr. WOLKENBERG ALAJOS, egyet, tanár (I . , Rertalan-u. 2 4 . ) 

Stephnnenm niinmria r. f.. fínrlanest VITT.. Szentkiráliii-ntra 28. 
' • " " " " " • II 11 II1! liflSffltttiifeidflSflKMMIfr̂ tfMVMMMSŒKrâ ISBMI ff ÍF 'UH F1H HIBB̂ Ĥ 

Lelkipásztorok jegyzőkönyve 
Szerkesztette: Dr. Huszár Elemér. •• Ára puha vászonkötésben K 1.20. 

Nemcsak rendkívül praktikus, de nélkülözhetetlenül szükséges is 
minden lelkipásztornak a Huszár Elemér szerkesztette jegyzőkönyv. 
E segédkönyv vezetője mindenkor készen lehet a számadásra s vál-
• • lalt kötelezettségeinek könnyen fog tudni megfelelni. • • 

• • Híveknek ajánlható új imakönyvek: • • 

Mindennapi 
Kenyerünk, 

Gyakran áldozók könyve. 
Irta: Reviczky Aladár C. M. 
Ára K 3.—, 4.—, 4.80, 5.— é s 10.—. 

Részletes tájékozást n y ú j t ez imakönyv a gyakori és minden-
napi szent áldozásról és az első szent áldozásra boesátandók 
korára vonatkozó pápai rendeletről. Van benne lelki tükör, 
48 szentáldozási, 6 miseájtatosság és számos egyéb ima. 
Függelékül 11 hitbuzgalmi társaságról és a böjti rendeletről 
n y ú j t szükséges tudnivalókat. • • • • 

A Szentmise. 
Miseájtatosság-ok az egyházi misekönyv a lap ján . 
Átdolgozta : Cséfalvay Nándor S. J. 
Ára K 1.80. •• 

A Szentmise e. mostmegjelent jeles munka a római misekönyv 
imádságait adja szabad, élvezetes, ki tűnő fordításban. Megma-
gyarázza a Szentmiseáldozatot, közli a mise változatlan részeit, 
az egyházi év összes miséit, a szentekről szóló általános miséket 
és egyes szentek külön miséit. Ezen könyv felnyit ja az egyház 
gyermekei előtt a latin misekönyvet s utat mutat a rej te t t 
kincsesbányába, melyben kiaknázatlanul hever a lelki épülés és 
nemes buzdulás kimeríthetetlen s érintetlen aranyforrása. 

Fenti könyvek, valamint minden, bárhol megjelent irodalmi munka kapható és 
megrendelhető a Szent-István-Társulat könyvkiadóhivatalában: Budapest, VIII., 
Szentkirályi-u. 28. és Budapest, IV., Kecskeméti-utca 2. ; Szeged, Kárász-utca 10. 
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RELIGIO 
TUDOMÁNYOS ÉS TÁRSADALMI KATH. HETI FOLYÓIRAT 
A BUDAPESTI EGYETEM HITTUD. KARA TÖBB TAGJÁNAK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI 

Dr. H A N U Y FERENC, EGYETEMI TANÁR. 

Megjelenik — július és augusztus hó ki-
vételével - minden szombaton reggel. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal : 

Budapest, IV., Duna-u. 3. 

Előfizetési á r : egész évre K 12, félévre K 6. 
Egyes szám ára : 50 fillér. (Kapható a Szent-
István-Társulat könyvk., IV., Kecskeméti-u. 2.) 

TARTALOM. I. Vezércikk: Athos és Vatikán. I r ta : Hanuy F. dr .— 
Vezércikk után : A kath. autonómia ügye. — II. Az örök városból : 
1. A szent keresztnek ú j bazilikája a milviusi híd közelében. 
2. A bibornokok nemzeti számaránya az ú j A. P. szerint. 3. A pápai 
diplomáciai testület jelenlegi létszáma. 4. Szt. Ágnes ünnepe a 
Nomentana-uti bazilikában. 5. Kollégiumok idegen nemzetbeli 
növendékpapok részére Rómában. 6. Az Annuario Pont. pápa-
katalogusáról. — III. Tudományos cikkek, közlemények, érte-
kezések: 1. Miként temették el N. Konstantin építészei Szt. Péter 
és Szt. Pál testeit? Slöhr Gézá-tól. 2. A sussexi ősember. I. Némethy 
Gyula dr.-tól. 3. Néhány kép a nyitrai püspökség két utolsó száza-
dából. III. Cserenyey I. dr.-tól. — V. Könyvkritika : 1. Fieber H. : 
Korszerű egyházimüvészet. Ferdényi K. dr.-tól. 2. Jos. v. Tongelen : 
Das Menschenleben im Lichte der Passion. Wolkenberg A. dr.-tól. — 
VI. Katholikus világszemle : A) Olaszország : 1. Az olasz állami 
főtanács az iskolai hitoktatás ellen. 2. Libia apóst, helynökséget 
kapott. B) yémet-Birodalom : Tömeges kilépések az evang. egyház-
ból, C) Nagy-Brittania : A home-rule az uton a megvalósulás felé. 
D) Franciaország : 1. A francia köztársasági elnök tiszteletbeli 
kanonoksága. 2. R. Poincaré elnöksége és a francia egyházpoli-
tika. 3. A Grand-Orient de France nyilv. társulattá lett. E) Spanyol-
ország : Derű és ború a spanyol egyházpolitikában. — F) Portu-
gália: Alfonzo Costa páholy-kabinetje. — VII. Vegyesek: 1. Fel-
mentés megtartóztatás alól nagyszombat estéjére Magyar-országon. 
(tk.) 2. Egy jezsuita csillagász perdöntő szakvéleménye egy bün-
tető perben, (tk.) 3. Az ú j esztergomi schematizmus. 

Jlthos és Vatikán. Irta : HANUY FERENC DR. 

Régebben is hire járt, de január 18-án már 
mint bevégzett tényt jelentette a táviró drót azt, 
hogy e napon a Londonban most ülésező nagy-
követi reunio amellett döntött, hogy az Athos-
hegység területét a hozzátartozó kolostorokkal 
együtt semlegesítik, egyházi köztársasággá ala-
kítják, fejévé a konstantinápolyi görög (ökumeni) 
pátriárkát teszik és az új köztársaságot az orthodox 
államoknak (Oroszország, Románia, Bulgária, 
Szerbia, Görögország és Montenegro) protektorá-
tusa alá helyezik. 

Nekünk katholikusoknak az ilyen egyházi 
államnak létesítése ellen nincsen kifogásunk, 
söt azon bizonyos tekintetben épülhetünk, mert 
azt látjuk, hogy az orthodox vallást követő államok 
egyrészt a vallást nem szégyenlik a nemzetközi 

kérdéseknél is előtérbe állítani, másrészt pedig 
felismerik annak nemcsak a lehetőségét, hanem 
a hasznát és szükségességét is, hogy bizonyos 
egyházi szervezeteknek szabad, független műkö-
dése politikai alárendeltség által meg ne bénít-
tassék, sőt hogy ennek elkerülése végett ezen 
függetlenségpolitikai teljes szuverenitással is bizto-
sittassék. 

Hogy ezután az Athos-hegyén fog-e rezi-
deálni az új orthodox egyházi respublikának 
elnöke, a bizánci patriarka, vagy pedig hogy ő 
megmarad továbbra is a Phanar-ban az Arany-
szarv mellett — ami a valószínű —, és a köz-
társaság csak szerzetes-köztársaság lesz, a patriar-
kának névleges uralma alatt, az ránk nézve 
mindegy lehet. 

Minket itt az a fő szempont érdekel: az 
orthodox vallási világnézetnek az orthodox 
vallású lakossággal biró államok kormányai 
részéről való teljes elfogadása és annak érvényre 
emelése azáltal, hogy ők mint orthodox államok 
a maguk vallásának és egyházának érdekeit a 
nemzetközi forumon is képviselik és politikai 
eszközökkel támogatni készek. 

Ezta húrt ütötte máregyhónappalezelőtt(dec. 
18.) Kokovcew, az orosz mineszterelnök, mikor a 
dumában tartott beszédében Oroszországot «a 
szláv, orthodox nagyhatalomnak)) nevezte. A többi 
öt európai nagyhatalom (igazában most csak 
ennyi van : 3 a triple alliance és 3 a triple entente) 
szinte provokálva volt ezáltal, hogy legalább egyi-
kük-másikuk szintén ilyen bátor hitvallást tegyen 
vallása, vallási világnézete mellett. II. Vilmosnak 
nem is kellene jelentkeznie, az ő és kormány-
zatának öntudatos protestantizmusa mellett a 
Német-Birodalmat bátran lehet az «evang. protes-
táns nag y hatalom))-nak tekinteni ; Nagy-Britannia 
sem utasítaná vissza az mngol reformációt valló 
nagyhatalom» nevét. 
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Csakisa«.katholikusnagyhatalomnak»nevèêrt 
várnók hiába a jelentkezőt; pedig a francia 
szeparáció (1905 ) óta nem is lehet kétség az 
iránt, hogy most tényleg Ausztria-Magyarország 
az egyetlen katholikus nagyhatalom, sőt, hogy 
Kokovcew is épen mireánk és a római egyházra 
gondolva, nevezte Oroszországot mint a Balkánon 
érdekelt másik nagyhatalmat, «orthodox nagy-
hataloménak, az kétséget nem szenved. 

Ebben a tényben tehát meg kell nyugodniok 
akatholikus honfitársainknak is, még ha jogilag 
igaz is, mint valóban igaz, az, hogy sem Ausztria, 
sem Magyarország alkotmányai nem ismernek 
államvallást, nem tekintik ilyennek a katholikus 
vallást sem. A «kath. nagyhatom» jellegből tehát 
protestáns és más vallású testvéreinkre csak 
úgy nem háramolhatik kár, mint ahogy nem 
érinti a Német-Birodalom össznépességének két 
ötödét tevő katholikusoknak létjogát és prospe-
rálását az, ha a Német-Birodalmat protestáns 
nagyhatalomnak nevezik. 

A kérdésnek nemzetközi vonatkozásait ille-
tőleg önként felkínálkozik analogia-képen a 
pápának, a kath. egyház fejének, teljes függet-
lenséggel és területi szuverenséggel való fel-
ruházása vagyis a római kérdés végleges rende-
zése. 

A pápa szuverénsége körül ma a nemzet-
közi jogban négyféle felfogással találkozunk. 

Az első, a katholikus egyház hivatalos fel-
fogásához hű álláspont (De Olivart, Pinchetti-
Sanmarchi stb.) az, hogy a kath. egyház maga is 
nemzetközi jogszemély (personne internationale) ; 
a pápát, mint ezen jogszemély képviselőjét is 
már megilleti a szuverenség, a szellemiszuverénség, 
sőt, mióta legitim uton egyházi állam birtokába 
jutott, azóta megilleti ezen államterület cimén a 
világi szuverenitás is csak ügy, mint más állam-
főket. Ezen felfogás szerint továbbá a pápa Róma 
városának 1870. évben történt elfoglalása után 
is még mindig mint területi szuverén, azaz mint 
szuverén fejedelem, birja a Vatikánt, amelyet a 
hódító soha birtokba nem vett és ahol a pápa 
még ma is nemcsak a szuverénség tiszteletjogait 
gyakorolja, hanem teljes területi szuverénitást 
gyakorol: világi dolgokban is jogszabályokat 
alkot, uralkodik, világi dolgokban is itél és büntet. 

A nemzetközjogászok második csoportjának 
leifogása (Phillimore, Holtzendorf, Liszt, Bonfils-
Fauchille) az, hogy a pápa sem szellemi tekintélye 
sem államterület címén nem bir szuverénitással, 
hanem a kath. alattvalókkal biró államok hallga-
tólagos hozzájárulásával az olasz állam által 

hozott 1871. évi garancia-törvény alapján a pápa 
szuverén jogokat (követküldés- és elfogadás stb.) 
gyakorol és hallgatólagossan nemzetközileg is 
garantált, függetlenségre bir igénnyel, amely 
igény a garancia-törvénynek esetleges felfüggesz-
tése által nem érintetnék, sőt ily esetben az 
más módon való biztosítást követelne. 

A nemzetközjogászoknak harmadik csoportja 
(L. Olivi, P. Fiore) azt tanítja, hogy a pápa, 
mint az egész világon elterjedt kath. egyháznak 
feje, csupán szellemi szuverén és mint ilyen 
nemzetközi személyiséggel bir; épen azért nem 
a garancia-törvényen alapszik a pápának követ-
küldési és elfogadási joga, hanem ez őt, mint 
nemzetközi személyt, 1870. év után, mikor csak 
a területi szuverénséget vesztette el, továbbra 
is megilleti. 

Végre a negyedik felfogás az Unita Italia 
kormányainak hivatalos álláspontja, amelyet az 
olasz nemzetközjogászok közül legtöbben (Scaduto, 
Pierantoni stb.) vallanak és ez azt tartja, hogy a 
pápát semmiféle valóságos szuverénség (szellemi 
sem) illeti meg, hanem csakis tiszteletbeli szuverén-
jogok illetik meg, és pedig úgy a garancia törvény-
ből, mint a hatalmaknak hallgatólagos hozzá-
járulásából keletkezett (illetőleg: folytatódott) 
nemzetközi gyakorlatból folyólag. Ezen felfogás 
szerint a garancia-törvényt az olasz állam bár-
mikor, a külföldi államok megkérdezése nélkül is, 
megszüntetheti és így a maga részéről, olasz 
területen, a pápa tiszteletbeli szuverén-jogait 
bármikor illuzóriusokká teheti. 

Ezen négy felfogás is mutatja, hogy a pápának 
valódi és állandó függetlensége jelenleg garan-
tálva nincsen. 

Míg a garanciatörvény áll és azt betartják, 
addig a három pápai palotán belül a pápa a maga 
személyében és joghatóságának gyakorlásában az 
olasz állam részéről nincsen korlátozva. De amint 
e törvény megszűnne, avagy amint e törvény fenn-
állása mellett is. a pápa a Vatikánt elhagyná, a pápa 
függetlensége, sőt személyének szentsége és sérthe-
tetlensége is teljes bizonytalanságnak volna oda-
vetve, és legjobb esetben is abba a veszélybe 
jutna az egyház feje, hogy mint az első olasz püspök 
az olasz trón árnyékában és attól való teljes 
függésben egy ujabb avignon-i fogságnak hátrá-
nyait hozza az egyházra. 

Ezért volna kívánatos úgy az apostoli Szent-
székre, mint az egész kath. egyházra nézve, hogy 
a Szentszéknek az európai hatalmak által garan-
tált, független terület adassék, amelynek feje 
maga a pápa lenne. 
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Az ilyen területnek kihasítása a légi egyházi 
államnak és pedig magának az örök városnak 
területéből is nemcsak a katholikus világnak régi 
óhaját teljesítené, hanem az olasz állam részéről 
rekompenzáció és restitutio is volna az 1870. 
évben a pápától elvett területekért. 

Hogy Athos-hegyén a marcona bulgár kalu-
gyereknek egy szultán vagy egy czár parancsol-e 
avagy pedig a Phanar ura, az Európára nézve 
valóban mindegy lehet. De az világos, hogy a 
katholikus alattvalók millióival biró államokra 
nézve nem lehet közömbös az, vájjon az ő katho-
likusaik felett olyan szédítő nagy hatalommal biró 
római pápa független-e avagy pedig az olasz 
királytól, a pogány álmokért hevülő «terza Roma» 
uralkodójától, függjön-e? 

Ideje volna tehát, hogy a nem orthodox 
európai hatalmak ezen szolidaritás tudatára 
emelkedve iparkodnának megteremteni az állandó 
garanciát a pápa függetlenségének. 

Ha Athosnak meg lehet adni az önálló állami-
ságot az Aegei-tenger partján, miértne lehetne 
megadni a Vatikánnak a Tevere partján le egész 
Ostiáig terjedő földsáv alakjában? 

A k a t h . a u t o n o m i a ü g y e . Január 22-én 
és 23-án a budapesti Központi Szeminárium dísz-
termében a szokásos püspöki konferenciára gyűl-
tek egybe a nmélt. magyar püspöki kar tagjai. 
Az 57 pontot felölelő napirend sorából kimagas-
lik a kath. autonomia ügye, amelyet illetőleg 
a konferencia elé került most a kath. autonómiára 
vonatkozó, a kultuszminiszter által, az összkormány 
jóváhagyásával, kidolgozott törvényjavaslat-tervezet, 
amelyre Zichy János gróf kultuszminiszter jelenleg 
a püspöki kar véleményét kérte ki. Egy izben, Apponyi 
minisztersége alatt, már foglalkozott a nagyméltóságú 
püspöki kar egy ilyen törvényjavaslat-tervezettel, de 
ezt akkor a koalíciós kormány a politikai helyzet 
bizonytalansága miatt nem tette le a Ház asztalára. 
Az autonómiai töivény alatt akkor is, most is, csak 
kurta felhatalmazási törvényt kell érteni, amely a 
kath. autonómiát főbb vonásaiban fogja törvénybe 
iktatni, míg az autonómiai szervezeti szabályzat rész-
letes megalkotását az aut. szervező kongresszusra 
hagyja, a király utólagos jóváhagyása mellett. 

A nmélt. püspöki kar mielőbb be fogja terjesz-
teni a miniszterhez a Zichy-féle autonomiai törvény-
javaslat-tervezetre vonatkozó véleményét, és ez alka-
lommal az autonomia régóta húzódó ügyének vég-
leges megoldását a kormánynál meg fogja sürgetni. 

II. AZ ÖRÖK VÁROSBOL 
EH 

A s z e n t k e r e s z t n e k új baz i l ikája a m i l v i u s i 
h í d k ö z e l é b e n . X. Pius, mint már említettük, a 
szent kereszt győzelmének megörökítésére a mil-
viusi híd közelében a szent kereszt tiszteletére egy 
új bazilikának felállítását határozta el, amelynek 
alapkövét már 1912. okt. 17-én megáldották. 

Most Rómából arról értesülünk, hogy az új ba-
zilika a Piazza del Popolotól a Ponte Milvio-hoz 
vezető uton (a régi «via Flaminia») épül. A tervek 
már régen készen vannak, sőt a monolithoszlopok 
is már elszállításra várnak a római vasúti ál lomá-
son, de a római községtanács késlelteti az építkezés 
megkezdését. A templomra ezalatt sűrűn folynak be 
az egész világból az adományok és a hozzájárulások, 
több is mint kellene; így példáúl már 15 oltárt 
ajánlottak fel a jótevők, pedig a bazilikában, a stil 
szigorú követelményei szerint, csak három oltár lesz. 

A bazilika beosztására és méreteire nézve a Livilta 
Catlolica nyomán még ezeket közölhetjük: A bazilika 
53 méter hosszú és 30 méter széles lesz; a főbejárat 
előtt 6 gránitoszlopon és 2 pilaszteren nyugvó olyan 
porticus-a lesz, amilyen van a S. Lorenzo fuori le 
mura templomnak. A bazilikának három hajója lesz, 
melyek mindegyike félkörű apszisben végződik, 
amelyben a bazilika 1—1 oltára (összesen 3) fog 
állani. A főhajót az oldalhajóktól 6 gránitoszloppár 
fogja elválasztani. A középhajónak az oszlopok által 
tartott ivezetek felett levő belső homlokzalát ablakok 
törik át, amelyek fölött egy nagy mozaikpárkányzat 
fogja hirdetni a kereszt győzelmét. A templom olda-
lán egy karcsú campanile-t emelnek. 

A b i b o r n o k o k n e m z e t i s z á m a r á n y a n e m -
z e t e n k i n t az új A n n u a r i o P o n t i f i c i o s zer in t . 
Ezen hivatalos kiadvány adatai szerint a 61 bíboros-
ból (ezenkívül 1 in petto) 33 olasz, 28 pedig külföldi: 
Franciaországnak 7, Spanyolországnak 4, Ausztriá-
nak 4, az Egyesült-Államoknak 3, Németországnak 
2, Magyarországnak 2, Angliának 1, Belgiumnak 1, 
Hollandiának (van Rossum) 1, Portugáliának 1, Bra-
ziliának 1, Ausztráliának 1. 

A p á p a i d i p l o m á c i a i t e s tü le t j e l e n l e g i l é t -
s z á m a . Az 1913. é. Annuario Pont. szerint a pápai 
nunciaturák száma hat és pedig a következő fővá-
rosokban: Wien, München, Bruxelles, Madrid, Lis-
sabon és Rio-Janeiro, amelyek közül most nincs 
betöltve a madridi, míg a lissaboni nuncius (Giulio 
Tinti) távol van székhelyétől. De a hat rendes nun-
ciaturán kívül pápai diplomaták vannak még hat 
helyen és pedig: internunciusok Buenos-Ayresben, 
(Argentina), St. Jago-ban (Chile) és Hágában (Hollan-
dia); delegátusok pedig: Bogotá-ban (Colombia közt), 
S. José di Costarica-ban (Costarica, Nicaragua és Hon-
duras részére) és Lima-ban (Peru és Bolivia részére) 
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Nyilvántartva vannak, mint valamikor volt nun-
ciaturák, illetőleg internunciusi vagy delegátusi szék-
helyek : Quito (Ecuador), Páris, Luxemburg, San-Do-
mingo és Haiti sziget, San Salvador, Luzern (Schweiz), 
Montevideo (Uruguay és Paraguay) és Caracas (Vene-
zuela), amely országok részéről az egyházpolitikai hely-
zet miatt megszakadt a pápával a diplomáciai össze-
köttetés. Ami a passiv legatio-jogot illeti, a vatikáni 
diplomáciai testületben a következő államok vannak 
képviselve: 1. Argentina (rk. köv. és megh. min.) 
2. Ausztria-Magyarország (nagykövet). 3. Bajorország 
(rk. k. és megh. min.), 4. Belgium (ugyanolyan). 
5. Bolivia (ugyanolyan). 6. Brazília (ugyanolyan). 
7. Chili (ugyanolyan). 8. Colombia (ugyanolyan). 
9. Costarica (ugyanolyan). 10. San-Domingo (a követi 
állás nincs betöltve, a követséget csak titkár vezeti). 
11. Peru (rk. és megh. min.). 12. Poroszország (ugyan-
olyan). 13. Oroszország (ugyanő.). 14. Spanyolország 
(nagykövetség; most lett betöltve).Nyilvántartva van-
nak még igyes országok, melyeknek azelőtt volt a 
Vatikánnál követségük : 1. Ecuador. 2. Franciaország 
(1904. óla nincs). 3. Haiti. 4. Honduras. 5. Monaco. 6. Ni-
caragua. 7. Portugália. (1910 óta nincs.) 8. Uruguay. 

S z e n t Á g n e s ü n n e p e a N o m e n t a n a - u t i 
bazi l ikában. Január 21-én az idén is a szokásos 
módon tartották meg a Szent Ágnes (f 304) kata-
kombája fölé Nagy Konstantin által már 324. évben 
épített (újjáépítve I. Honorius által 626-ban) Szent 
Ágnes bazilikában azon két báránykának megáldá-
sát, amelyeknek gyapjából az érseki palliumok, a római 
főpásztorral való élő közösség jelvényei, készülnek. 

Van valami mélyen megható és idillikus abban — 
mondja az Osservatore Rom. — amikor az ünne-
pélyes szentmisét kisérő ének és orgona hangjai 
közé időnkint a bárányok bégetése vegyül. 

A bárány («agnus») nevének Szent Ágnes nevé-
vel való hasonlósága, valamint a 13 éves vértanú, 
Szent Ágnes, ártatlanságának (âyvrjç szó is tisztát 
jelent a görögben) szimbolikus kifejezése is alkal-
massá teszi a fiatal bárányt ezen szent vértanúnak 
szimbolizálására, de már a régi hagyomány szerint 
is báránnyal oldalán jelent meg Szent Ágnes az ő 
halála után tisztelőinek. A két bárányban egyébként 
valóságos offertóriumot is kell látnunk, amelyet a 
S. Ágnese bazilika reguláris kanonokjai közvetlen 
felebbvalójuknak, a lateráni káptalannak, és ennek 
útján a Szentatyának évenkint a templombúcsú 
(jan. 21.) napján felajánlanak. 

K o l l é g i u m o k i d e g e n n e m z e t b e l i papnö-
v e n d é k e k r é s z é r e R ó m á b a n . Aki járt Rómában, 
annak bizonyára feltűnt a sok száz, a legkülön-
félébb színekbe öltözött növendékpap. Ezek részben 
a római egyházmegye különféle (7) pápai szeminá-
rumainak tagjai, nagyobb részben azonban idegen 
nemzetbeli világi vagy szerzetes papnövendékek, 
kik a nemzetük vagy rendjük részére alapított kol-
légiumokban laknak és végzik tanulmányaikat. Vi-

lági növendékpapok részére jelenleg ezen kollégiumok 
vannak, az Annuario P. 1913. adatai szerint, az örök 
városban: 1. Propaganda-Collegium (=C. Urbanum). 
2. C. Germanico-Hnngaricum. 3. C. Graecum. 4. C. 
Ruthenum. 5. C. Scoticum. 6. C. Hibernicum. 6. C. 
Anglicum. 7. C. Americanum Stat. Unit. 8. C. Bel-
gicum (2 kollégium). 9. C. Pio-Latino-Americanum 
(spanyol-amerikai szeminárium.) 10. C. Teutoni-
cum in S. Maria dell'Anima (ez az u. n. Anima 
papok részére). 11. C. Teutonicum presso S. Maria 
in Campo Santo. (Ez a Szent Péter-bazilika mellett 
levő német hospitiummal kapcsolatos kollégium 
német, osztrák és magyar papok részére.). 10. C. Po-
lonicum. 11. C. Armenicum. 12. C. Bohemicum. 13. C. 
Pontif. Hispanicum. 14. Collegium Canadense. 15. C. 
Maroniticum (syr-maronita növendékek részére). 
16. C. Lusitanicum. Szerzetes növendékpapok részére 
ezen kollégiumok vannak: 1. Collegium Romanum. 
(A Jézus-Társaság szerzetes-növendékei részére, kap-
csolatban az «Universitas Gregoriana»-val; de persze 
már nem a régi Collegium Romanum-ban, hanem 
annak közelében, a via del Seminario-ban.) 2. Col-
legium S. Bonaventurae. (Min. Convent.). 3. C. S. An-
selmi (Ord. S. Bened., az Aventin-hegyen). 4. C. S. 
Antonii ( = C. internationale Fratrum Minorum pro 
ss. missionibus). 5. Collegium Seraphicum S. Fran-
cisci (F. Min. Convent, pro ss. missionaribus). 6. Colle-
gium S. Alexii Falconerii (C. internationale O. Serv. 
B. M. V.). 7. C. S. Monicae. ( = C. internationale Ord. 
Augustin.). 8. C. S. Isidori (Fr. Min. ex Hibernia.) 
9. Collegium «Seraphicum» internationale Fratrum 
Min. Capul. 9. Collegium Pontif. internationale «An-
gelicum» (Ord. Praed. — Igazgatója magyar, P. Szabó 
Sad.). 10. C. Norbertinum. 

Az A n n u a r i o P o n t i î i c i o pápakata logusáró l . 
Ha a Kirchenlexikon-ban Funk által 1895. évben 
közölt és kritikailag megállapított pápakatalogust 
vetjük össze az Annuario Pontificio új katalógusával, 
akkor a következő eltéréseket találjuk: Funk (XIII. 
Leót is beleértve) 259 valóságos pápát számlál, az 
üj Annuario (de X. Piust is beleértve) szintén 259-et. 
De Funk-nál hiányzanak egyes pápák, akiket az Annu-
ario pedig felvett és pedig: 5. Anacletus (100—112. é.), 
38. II. Felix (363—5. é.), 95. Stephanus III. (757. é.), 
137. Donus II. (973, é.). Viszont azonban az új 
Annuario elhagyta a Funk katalógusában olvasható 
pápák közül : VI. Bonifácot (896. é.), VIII. Leót (963. é.), 
XVI. Jánost (996), III. Sylvester-1 (1045. é.) és X. 
Benedeket (1058—9.). Az Annuario ezenkívül elhagyta 
VII. Bonifaciust is, de ezt Funk sem vette fel a pápák 
sorszámába, hanem csak mint ellenpápát sorolja elő. 
Hátulról előrefelé olvasva, a pápák névsora X. Pius-
tól egészen II. Miklós pápáig (1059—61.) — bezáró-
lag — azonos úgy Funknál, mint az 1913. Annuario-
ban, bár maga II. Miklós — a fenti plus-minus-ból 
folyólag ( 5 - 4 = 1 ) — Funk nál a 156-ik pápa, az 
A.-ban pedig a 155-ik, miből folyólag XIII. Leo is 
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Funk-nál a 259-ik, az 1913. A.-ban pedig a 258-ik. 
Funk szerint az első pápák : 1. Petrus. 2. Linus. 
3. Anencleius. 4. Clemens. 5. Evaristus (99—107. é.?). 
6. Alexander (107—116. é. ?). Az 1913. é. Annuario 
szerint pedig: 1. Petrus (42—67. é.). 2. Linus (67—78. 
é.). 3. Cletus (78—90. é.). 4. Clemens (90-100. é.). 
5. Anacletus (100—112. é.). 6. Evaristus (112-121. é.). 
7. Alexander (121—132. é.). 

III. TUDOMÁNYOS CIKKEK, c/a e*> 
<*> <*> KÖZLEMÉNYEK, ÉRTEKEZÉSEK 

Hogyan temették el JMagy Konstantin épí-
tészei Sz. Péter és Sz. Pál testeit. 

(Ujabb adatok a keresztény paleográfiához.) 

Mult év október 28-án volt kerek 1600 esztendeje 
annak, hogy Nagy Konstantin császár fényes győzelmet 
aratott 312-ben ellenfelén Maxentius-on a milviusi 
hídnál. Ezen dátumnak világtörténelmi jelentőségét 
számos cikkben találjuk megörökítve, a világnak 
majdnem minden nyelvén íródó kath. irányzatú folyó-
iratokban. E folyóiratban is volt már szó erről,1 

amidőn egy hosszabb cikk keretében ez is benn-
foglaltatott. 

E világtörténelmi eseménnyel nincs ugyan szoros 
összefüggésben fent jelzett témám, de az esemény 
főszemélyével annál jobban forrott az össze évek 
multán —, az állandó béke tartama alatt, amidőn 
az apostolfejedelem és hű társának földi porhüvelyét 
eltemették illő módon. Azon kornak legendáiban és 
hagyományaiban eléggé híven találjuk megörökítve 
a nagy császár ebbeli figyelmességét. 

A hires «Liber pontificalis»-ban találjuk fel-
jegyezve és megörökítve ugyanis azon nagyszerű 
építkezéseknek történeteit, amelyeket Nagy Konstantin 
császár rendelt el Rómának és környékének szépítése 
s csinosítása érdekében. A jelzett mű az apostol-
fejedelem eltemetését így7 adja elő nagy vonásokban : 

Item huius temporibus fecit Augustus Con-
stantinus ex rogalu Silvestri episcopi basilicam beato 
Petro apostolo in Templum Apollinís, cuius loculum 
cum corpus sancti Petri ita recondit : ipsum loculum 
undique ex aere cypro conclusit, quod est in mobile: 
ad capud, pedes Y; ad pedes, pedes V; ad latus 
dextram, pedes V: ad latus sinistrum, pedes V; 
subter, pedes V; supra pedes V; sic inclusit corpus 
beati Petri apostoli et recondit.2 

E szövegnek úgy paleografiai, valamint egyház-
történeti fontosságát magyarázva, Duchesne jelzett 
művében a következőket jegyzi meg: 

«A loculus alatt itt vagy a sarkophagot magát, 

1 V. ö. a «Religio» szept. és okt. füzeteit 1912-böt. 
2 Duchesne : «Le liber pontificalis.» — Paris, 1886.1. 79. old. 

vagy körülírva a sírládát kell értenünk, amelybe a 
tulajdonképeni test tétetett. P. Mallius, aki azt nem is 
láthatta, azt állítja, hogy az szinezüstből készült; 
Szent Pál sarkophágját márványból valónakmondja,— 
ez helyes állítás, mert ez eredeti voltában napjainkra 
is fennmaradt. A sírláda bronz burkolatának méretei 
nem felelhetnek azonban meg a valóságnak, mert 
ha ezek szerint képzeljük el az illető koporsót, úgy 
azok egy négyzet alakú formát képeznek, holott az 
eredeti inkább egy hosszúkás, koporsó formájú ládának 
felel meg.»1 

Hogy mennyire téves erre nézve Duchesne-nek 
idézett állítása és milyen furcsák geometriai nézetei, 
azt a következőkben is látni fogjuk. Ha egy közép-
nagyságú emberi alak körül, minden irányban egy 
5 láb vastagságú masszát öntünk (hiszen ily vastag-
ságút mond a L. p.) és azt mint kompakt egészet 
szemléljük, úgy magától értetődőleg, a legvérmesebb 
fantáziával sem lehet azt a formát négyzetalakúnak 
tekinteni. Ezek szerint tehát a Liber pontificalis 
írója, nagyon is helyesen és a tőle telhető legnagyobb 
pontossággal irta le a koporsó külalakját. Duchesne-
nek okoskodása is fényes példa arra nézve, hogy 
keletkeznek hamis okoskodások révén ama félre-
értések és téves magyarázatok, amelyekbe előszere-
tettel szoknak ellenfeleink belekapaszkodni annak 
kimutatására, hogy a katholikus szakirodalom mily 
képtelen dolgokkal traktálja hallgatóit. 

Magyarázatait különben így folytatja tovább 
Duchesne : 

«Szent Pál apostolnak sarkophagja azon munká-
latok alkalmával került ismét napfényre, amidőn az 
ősi bazilikát, az 1819-ben történt sajnálatos tűzvész 
után gyökeresen átjavították. A sírláda anyaga 
márvány; ennek tetején szokatlan nagy hetükkel a 
következő feliratot olvashatjuk: 

PAVLO APOSTOLO ET MARTYBI 

E felirat betűi a IV-ik keresztény század ízlését árulják 
el. E sírláda semmiféle ércburokkal nem rendelkezik.» 

A Liber pontificalis említett szövegének értel-
mezésekor, különösen pedig az aes cyprum = érc 
kitétel fordításakor nagyobb gondot és figyelmet szen-
telhetett volna Duchesne, mert ha ezt tette volna, úgy 
különben híres műve nem fakasztott volna mosolyt 
és jogos kárörömöt az ellenséges táborban. 

Még a középkori Rómának kitűnő ismerője és 
magyarázója, Grisar atya sem mentes egészen az e 
fajta tévedésektől, mert a Liber pontificalis tárgya-
lásakor ezeket mond ja : «Die kleine Grabkammer 
(loculus) liess Konstantin laut dieser gut unterrich-
teten Quelle mit einer unbeweglichen Überdeckung 
von Erz umkleiden. Der Leichnam wurde nicht 
von seiner Stelle entfernt.»2 

1 U. ott 194. old. 
s Grisar: «Geschichte Roms und der Päpste im Mittel-

alter.» — Freiburg, 1901, 235. old. 



58 RELIGIO LXXIl. évf. 1913. 

A szöveg értelmét alapos revizio alá véve, én az 
aes cyprum-ot nem ércnek, hanem gipsznek fordí-
tom és annak is tartom. Mert csak nem képzelhető 
el, hogy Nagy Konstantin építészei az apostolok 
koporsóit egy öt láb vastag e'rcréteggel borították 
volna be, hanem igenis egy öt láb vastag gipsz-
burokkal. Hogy nézetem nem légből kapott, hanem 
a legalaposabb tanulmány gyümölcse, azt majd 
az alábbiakban adatokkal is igazolom. 

Lássuk tehát ezek után, hogy is hangzik a «Liber 
pontificalis» szövege szabad fordításban: 

«Továbbá megengedte abban a korban Konstan-
tin császár Szilvester püspök kérelmére, hogy Apollo 
templomában Szent Péter apostolnak bazilikát épít-
hessen, amelyben ennek sírládáját és benne testét a 
következőkép rejtette el: az egész koporsót gipsz-
réteggel zárta körül, amely ingatlan; s mely a fejnél 
öt láb, a lábaknál öt láb; a jobboldalon öt láb; a 
baloldalon öt láb; alanta öt láb s fenn öt láb. így 
zárta (vette) és rejtette körül Szent Péter apostolnak 
testét.» 

Hasonlóképen mondja el a Liber pontificalis 
Szent Pál apostol testének eltemetését is: «Eodem 
tempore fecit Augustus Constantinus basilicam beato 
Paulo apostolo ex suggestione Silvestri episcopi, 
cuius corpus ita recondit in aere et conclusit sicut 
beati Petri . . .»1 

Magyarul : 
«Ugyanazon korban építtette Konstantin császár 

Szilvester püspök kérelmére Szent Pál apostolnak 
bazilikáját, kinek testét Szent Péteréhez hasonlólag 
gipszbe burkoltatta és rejtette el.» 

Hogy az aes cyprum kitétel valóban gipszet 
jelent s hogy állításom nem önkényes eljáráson 
alapszik, az a következőkből is kitűnik: 

Az egész szöveget szigorú kritika alá véve, kitűnt 
ugyanis, hogy az aes szócska nem jelenthet nyers 
ércet, épen úgy, miként a latin metallum nem jelent-
het fémet. A különbség a kettő között így nyilván 
kézenfekvő, mert érc alatt a természetben előforduló 
nyers állapotot jelöli meg a szakirodalom, míg a 
fém a már iparilag feldolgozott termék. 

Ezt különben a Liber pontificalis is igazolja, 
mert e kéziratnak szerzője abban III. Leo pápáról 
(795—816.) is szólva felemlíti a többek között, hogy 
Róma városának e főpapja, úgy a Szent Péter, vala-
mint Szent Pál tiszteletére épült bazilikáknak abla-
kait «ex métallo gypsino reparavit, illetve decoravit.»2 

Ezen «gypsino» kitétellel is sok ideig hadilábon állot-
tak a kutatók azért, mert a szövegben a kérdéses 
szót nem egyszer ciprino, cipsino-nak olvasták, az 
egyedül helyes gypsino helyett. Hogy pedig még szá-
zadok multán is előszeretettel készítették a középü-
letek ablakait gipszből, azt egyrészt az Izlám kultú-
rájának fénykorából fennmaradt számos mecset, de 

1 Ugyanott 178. old. a Ugyanott II. köt. 10. és 28. oldal. 

különösen azon leírás is igazolja, mely 1087 előtt 
készülve, a Monte Cassino-i bencés apátság épületeit 
ismerteti. 

Az illető rész különben így hangzik: 
Porticus etiam utriusque parietes in sedecim 

cubitorum altitudine erigens fenestris quattuor et 
quattuor totidemque ab altero distinxit et illas qui-
dem quae in navi sunt, plumbo simul et vitro com-
pac t s tabulis ferro ligatis inclusit in frontispicio 
porro eiusdem ecclesiae fenestras très ac unam in 
absida distinguens similis decoris patrari mandavit 
illas autem, quae in porticibus sunt, gipseas quidem, 
pari vero decore construxit.1 

Szabad fordításban így adom vissza a szöveget : 
«Mindkét oldalhajónak falait 16 öl magasságig 

emelte fel és ezeket (a falakat) kétszer négy ablak-
kal ékítette; azokat pedig, melyek a hajóban vannak, 
erős, ólomból és üvegből való táblákkal födte be, 
melyeket még vassal is megerősített. A templomnak 
elülső, főhomlokzatát hárommal, az apsist pedig egy 
ablakkal látta el, amelyek hasonló ékítményekkel 
voltak ellátva. Azokat pedig, amelyek az oldalhajókon 
vannak, gipszből készítette, de hasonló díszítésekkel.» 

A metallum szó középkori használatának értel-
mét fellelhetjük szevillai Szent Izidornak (f636) az 
üvegről szóló feljegyzéseiben is. 

«De Vitro. Vitrum dictum, quod in sui perspi-
cuitate transluceat. In aliis enim metallis quicquid 
intrinsecus continetur, absconditur; in vitro vero qui-
libet liquor vei species, qualis est interior, talis exte-
rius declaratur. . .»a 

Magyarul : 
«Az üvegről általában. Üvegnek hívják, mert 

átlátszóságánál fogva a világosságot átbocsátja. Más 
fémeknél ugyanis a tárgyat nem látjuk, mert az rejtve 
marad; az üvegben ellenben a folyadékot, vagy más-
nemű tárgyat, amely benne van, kívülről lehet látni.» 

Nézetem szerint a Liber pontificalis aes cyprum 
kitétele vagy a helytelen írás, vagy pedig a rossz 
olvasásnak szüleménye, helyesen aes cypsum-nak, 
vagy gypsum-nak kellene annak lennie, amint azt 
a III. Leo-féle metallum gypsinum jelölésnél is láttuk. 

Hogy abban a korban a hallottaknak gipszben 
való burkolása az egész vonalon divatos volt, azt a 
keresztény régészet nagynevű mestere de Rossi is iga-
zolja, amidőn ezeket mondja : 

«Basilica di S. Lorenzo fuori delle mura. Apert i . . . 
parecchi sepolcri construiti sotto il primitivo pavi-
mento, in uno, che piü degli altri era prossimo alla 
tomba di s. Lorenzo, fu veduto un cadavei'e tutto 
involto in tele ed imbalsamato e ricoperto, d'uno 
strato di gesso».3 

1 V. ö. Monumenta Germ, histor.» cpt. VII. 727. old. 
2 Isidorus : «Originum sive Etymologiarum libri XX.» — 

lib. 17. c. 13. 
3 Giov. Balt. de Rossi: «Bulletino di Archaeologia cri-

stiana». 1. Roma. 1863. 31. old. 
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Magyarul : 
«Kinyittattak... egyes sírok, a melyek az eredeti 

padozat alatt voltak eltemetve. Az egyikben, amely 
a többihez viszonyítva Szent Lőrinc sírjához a leg-
közelebb feküdt, egy bebalzsamozott holttestet talál-
tunk, amely még vászongyolcsba is be volt takarva, 
ezenkívül pedig az egészet egy vastag gipszréteg 
borította.» 

Ezen temetkezési szokáshoz teljesen hasonlólag, 
gipsz és agyagföldbe (?) beágyazva találták vagy 
100 évvel ezelőtt Szent Afra testét Augsburgban. 
E hőslelkületű leány a Diocletian-féle üldözések alatt 
szenvedett vértanú halált. A felfedezés teljes leírását 
terjedelmes voltánál fogva nem közölhetem, hiszen 
akkor sem mondanék többet, — hanem e helyett 
csak szemelvényt közlök, de azt érdekességénél 
fogva eredeti formában : 

«Als mit vieler Mühe der Deckel abgehoben war 
(1804. augusztus 15-én), erschien zum Erstaunen aller 
Anwesenden das Innere des Sarges ganz mit Tonerde 
Übergossen. An der Fussstelle sah man eine hand-
grosse Öffnung, aus welcher man einige Gebeine 
herausnehmen konnte . . . Nach Wegräumung des 
Übergusses bemerkte man neben dem Haupt eine 
kleine Platte, auf welcher mit römischen Kapital-
buchstaben der Name Afra eingegraben war. Es wur-
den nach und nach die mit dem Gusse überzogenen 
und in regelmässiger Verbindung liegenden heiligen 
Gebeine herausgehoben.. . An mehreren Stücken 
des Mörtels oder Gipses und der Tonerde, welche 
man von den Gebeinen ablöste, konnte man teils 
die Form der Gebeine mit Moder, teils die Faltung 
und Farbe der ehemaligen Bekleidung wahrnehmen»-1 

Ugyanilyen értelemben ír dr. Köhl, a Német-
országban feltárt római korabeli sírokról általában. 

«Eddig azon véleményen voltunk — úgymond — 
hogy az a bizonyos, fehér anyagú, kemény massza, 
amely majdnem valamennyi római sarkophag csont-
részeit betakarta, — mész, amelyet egyrészt a tetem 
gyors feloszlásának érdekében, másrészt pedig azon 
célból használtak, hogy azáltal a fertőző betegségek 
elejét vegyék, mert tudvalevő dolog, hogy a keresztény 
tan a halottak elégetését hatályon kívül helyezte. 
Eleinte meglehetős közömbös voltam a fehér masz-
szával szemben, később azonban, amidőn ezt vala-
mennyi sírban felleltem, érdeklődni kezdtem annak 
anyaga iránt. Ebbéli figyelmemet különösen a sírok-
ban talált testrészek alakjainak helyei, a különféle 
elrendezésű ruharáncok idéztek elő. Hogy ezen 
általános észrevételek után a további kutatások helyes 
megejtése végett pontosan eljárhassak, gyűjteni kezd-
tem a különféle római sarkophagokban talált fehér, 
önkénytelenül is kialakult szobrászati masszadara-
bokat. Mikor már meglehetős anyag állt rendel-

1 Braun : «Geschichte der Kirche und des Stiftes der hl. 
Ulrich und Afra in Augsburg». — Augsburg, 1817. 73. old. 

kezésemre a legkülönfélébb leletekből, ezeket alapos 
chémiai vizsgálatoknak vettem alá. És ekkor leg-
nagyobb csodálkozásomra a sokáig mészdaraboknak 
vélt massza — gipsznek bizonyult. Jelzem azonban, 
hogy ez a gipsszel való leöntés csak a sarkopha-
gokban fordul elő, — ugyanezen kor fakoporsóiban 
ezt seholsem találhatjuk.»1 

A sokáig gyanús szemmel tekintett «.Liber pon-
tificalisy) értelmezése így végre tisztázódik, amelyet 
egyes-egyedül az összehasonlító paleo-epigrafiának 
köszönhet a mai kor gyermeke. 

Stöhr Géza lier. János. 

Jl sussexi ősember. 
(A darvinista antropológia legújabb szenzációja). 

I. 
A darvinista antropológusok, akár csak a Bour-

bonok, semmit sem felednek és semmit sem tanul-
nak. Ámbár a neandervölgyi embertől kezdve a hei-
delbergiig eddig még minden leletről idővel bebi-
zonyult, hogy annak egykori tulajdonosa ember volt 
a szó legszorosabb értelmében, mégis minden újabb 
leletnél ujjongva kiáltanak föl : heureka ! meg van a 
hiányzó láncszem, a «missing link», amely össze-
köti az ember családfáját a magasabb rendű emlő-
sökével. Az Illustrated London News december 28-iki 
számának első lapját — hogy a legújabb példát 
emlegessem — szintén ilyen missing link képzeleti képe 
ékesíti, ezzel az aláírással: Akin to the ape: the 
earliest inhabitant of England — the man of Sussex 
(a majom vérrokona: Anglia legrégibb lakója: a 
sussexi ember). 

A Religio-ban eddig betöltött szerepemhez híven 
bátor leszek ezúttal ezt a híres sussexi embert is 
bemutatni az olvasóközönségnek. 

Anglia Sussex grófságában Uckfield falu köze-
lében kavics-homok rétegben Charles Dawson pale-
ontológus több mint egy éve érdekes emberi csont-
leletre bukkant. A múlt nyáron a British Muzeum 
földtani osztályának őrével Smith Woodward-dal 
együtt tovább kutattak, s kutatásuk eredményéről 
az angol földtani társaság 1912. dec. 18-án tartott 
ülésén számoltak be. Maga a lelet egy állkapocs és 
több koponyatöredékből áll. Az állkapocsnak körül-
belül fele maradt meg. Pycraft szerint az állkapocs 
több tekintetben hasonlít a majmokéhoz. Elsősorban 
igen vaskos, massziv a sokkal gyengébb európai áll-
kapocshoz képest, másodszor állcsúcsa nincs, hanem 
a fogaktól kezdve simán görbül alá; harmadszor 
hiányzik az állkapocs belső felületén az a kiemel-
kedő gerinc, mely az emberi állkapocs jellemző sa-
játsága, melyhez a nyeldeklő izmok tapadnak. Végre 
szintén alsóbbrendű jelleg az állkapocs felső szárá-

1 Korrespondenzblatt der Westdeutschen Zeitschrift für 
Geschichte und Kunst. — 1893. XII. kötet. 1. szám. — Dr. Köhl. 
Worms. — «Römische Gräber.» 
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nak szélessége és rövidsége. Ami az állkapocsban 
megmaradt fogakat illeti, azok igen hasonlítanak 
a hires heidelbergi (vagy mauer-i) állkapocs fogai-
hoz, s ennyiben emberiek, ellenben alsóbbrendű jel-
leg e fogaknál az őrlőfelületek hosszúsága. S ennyi-
ben a majom fogaira emlékeztetnek. «Okunk van 
azt gyanítani, ír ja Pycraft, hogy a szemfogak kiál-
lottak — legalább is egy kissé — a többiek színvo-
nala fölött, ami majomi jelleg, s előfordul némely 
jelenlegi vad népeknél, ámbár sohasem olyan mér-
tékben, mint a majomnál».1 Az Illustrated London 
News rajzolója ehhez képest ki is egészíti az állka-
pocs hiányzó fogait a többi között ilyen némileg 
kiálló majomi szemfoggal. Az állkapocsban tudniillik 
mindössze két fog maradt meg. 

Majomi jeleg, folytatja a lelet ismertetője, a záp-
fogak elhelyezésének iránya, mely azt mutatja, hogy 
azok a teljes állkapocsban párhuzamos vonalakban 
voltak elhelyezve, úgy, hogy a fogak nem képeztek 
patkóalakú ívet, mint a modern ember fogazata. 

A koponya töredékei nem kevésbbé érdekes jel-
legeket tüntetnek fel. Szerencsére az állkapocs akasztó 
nyílása (amelybe az állkapocs felső vége kapcsoló-
dik) megmaradt, s ennek tipusa határozottan emberi, 
minthogy igen mély üreget (deep cavity) képez. 
Ugyanez a tájék egyéb emberi jelleget is mutat, tudni-
illik megvan raj ta a «csecs-nyulvány», egy nagy 
kerek csont-emelkedés, amelyhez szalagszerű izom 
szokott tapadni, melynek az a funkciója, hogy a fe-
jet le lehessen haj tani a mell, vagy oldalt a vállak 
felé. A majmoknál ez a csecsnyulvány (mastoid pro-
cess) hiányzik. Szerencsére elég koponyatöredék 
maradt, hogy össze lehessen állítani a koponya alak-
ját. Ez azt mutatja, hogy a jáva-i embernél oly erő-
sen kifejlődött kiálló szemöldökereszek (alsóbbrendű 
jelleg!) a sussexi embernél sokkal kevésbbé fejlődtek 
ki. A sussexi ember koponyatérfogata (ürege) vala-
mivel kevesebb két pintnél (egy pint 0568 liter), 
ami csaknem kétszer akkora, mint a magasabbrendű 
majmoknál , ámbár jelentékenyen kevesebb, mint 
az átlagos európai embernél, kinél átlag két és fél 
pint az űrtartalom. 

Az arc előrészéből, a szemek alatti csontokból, 
orrból, felső állkapocsból semmi sem maradt. 

Jellemző, amit Pycraft a sussexi ember koráról ir : 
«Határozott feleletet nem adhatunk, csak azt 

mondhatjuk, hogy több százezer esztendős, talán egy 
millió is megvan (!). Ez elég bizonyos: a pleistocén-
kor elején élt elég közel a pl iocén-hez. . . Valóban 
a hires heidelbergi állkapcsot némelyek a pliocénbe 
tartozónak tekintik, pedig a sussexi ember álkapcsa 
még primitívebb jellegű. A kavicshomok-réteg, amely-

1 «But there is reason to suspect, that the canine or 
«eye» teeth projected, at any rate, slightly above the level 
of the rest — an apelike character met with in savage races 
to-day, though never to the same extent as in apes». 

ben feküdt, körülbelül olyan régi, mint a Norfolk 
Forest ágya.» 

«Most pedig szóljunk néhány szót valószinű 
külső megjelenéséről, életmódjáról, azon állatokról, 
amelyekre vadászott s viszont, amelyek ő reá vadász-
tak. Valószínűleg alacsony termetű volt s nem volt 
még olyan kecses (graceful) tartása, mint a mai 
embernek. Azonban épen nem volt értelem híján. 
Kellemes éghajlat, buja növényzet, bő vad közepette 
élvén, jól mehetett dolga. Ruhára nem volt szük-
sége; lakással se kellett sokat baj lódnia; ámbár biz-
tonság okáért némi éjjeli szállás után mégis csak 
néznie kellett. Elefántok, orrszarvúak, azóta rég 
kihalt fajok, csordákban kóboroltak azon a vidéken. 
Ezeket, valamint a vízilovat is vadászta a sussexi 
ember, hogy legyen mit ennie, ezenkívül valami 
lófélét is űzőbe vett, amelynek azóta szintén kive-
szett a fajtája, míg ellenben az oroszlán, medve s a 
kardfogú tigris elég alkalmat adtak neki arra, hogy 
megszaladjon. A tűz használatát valószínűleg elődei-
től örökölte, aminek fadárdája készítésénél és talán 
eledele sütésénél hasznát vehette. Egyéb eszközeit 
kovakőből készítette ütéssel, pattintgatással, míg azok 
némileg baltához nem hasonlítottak, melyeket kézbe 
fogott, nyél hiján. (Nyelet még nem tudott készíteni). 
Ezek az eszközök a régibb kőkorszak legrégibb tí-
pusához, a chelles-i tipushoz tartoztak.» (Fo ly t a t j uk j 

Némethy Gyula dr. 

Néhány kép a nyitrai püspökség két utolsó 
századából. 

i n . 
3. Erdődy László utódja a nyitrai püspöki méltó-

ságban gróf Harracli Ernő János (1737—1739.) volt, 
ki azonban Nyitra városát és püspöki megyéjét soha-
sem látta, mert Rómában a szentszéknél követségi 
tanácsos volt. Nyitrai püspökké fiatalon 33 éves 
korában neveztetett ki 1737. március 7-én, a fő-
pásztori méltóságban XII. Kelemen pápa erősítette 
meg, püspökké szentelték Rómában 1737. októberben. 
Magyarországon nem tartózkodott, Nyitrán nevét 
sem tudták, csak akkor terjedt el a hire, midőn 
káptalanával közölte kinevező bulláit és jelezte, hogy 
eddig a passaui székesegyház és a szent Kozma és 
Demjénről nevezett boleslói társas káptalan prépostja, 
B. Szűzről nevezett pécsváradi és szent Katalinról 
nevezett celano-i apát, a salzburgi és passaui székes-
egyházak kanonokja, és a római Curiánál cs. és kir 
követségi curator. Éles elméjű, mély tudományú és 
fáradni nem tudó buzgóságú férfiú volt, mely jeles 
tulajdonok fiatal kora dacára biztosították részére 
az előmenetelt. Nagyon szerette volna hiveit ismerni, 
de egyelőre hivatalos teendői miatt Rómában kellett 
maradnia és azért kérve-kérte papságát, hogy a népet 
tanítsák, az üdvösség útján vezessék és a távollévő 
főpásztorukat helyettesítsék. 
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Püspöksége javait testvére vette át, melyek a közös 
pénzügyi levéltárban 1737. január 3-iki kimutatás 
szerint 31.955 frt 43^2 krt tettek ki, kiadása pedig 
6848 frt 93V2 kr.-ban állapíttatott meg és ennek 
alapján a nyitrai püspök a Cassa parochorum-ba 
6000 frtot fizetett. 

A távollévő főpásztor helynökévé Nozdroviczky 
István, nyitrai olvasó kanonok, cathari választott 
püspököt nevezte ki, aki az 1738—39-ben Nyitrán 
dühöngött pestis idején atyai szeretete, kiapadhatatlan 
jótékonysága által tünt ki. Kiváló szónok és jogász volt, 
miért is a hétszemélyes tábla tanácsosává nevezték ki. 

A pestis miatt 1738-39-ben Harrach püspök 
Rómában maradt, de mint jó atya püspöki jövedel-
mének tetemes részét nemes bőkezűséggel hivei 
felsegítésére fordította. A nyitrai nemesi konviktusban 
három alapítványi helyet biztosított az utókor számára. 
A nagy reményekre jogosított főpásztor a pestis után 
már útra készült, hogy egyházmegyéjét személyesen 
kormányozhassa, azonban az isteni Gondviselés 
másként határozott. Nyitrán már előkészületeket 
tettek méltó fogadására, midőn megérkezett a lesújtó 
hír, hogy Harrach gróf, nyitrai püspök 1739. december 
17-én himlőbetegségben Rómában meghalt, élete 
legjava korában, tevékeny élete 35-ik évében. 

Fényes temetést rendeztek neki Rómában, a 
gyászszertartás szónoka Ceccheti Rajmund beszédé-
ben kiemelte kiváló tehetségeit és jelezte, mennyi 
érdemet szerzett volna, ha egyházmegyéjében «a barbá-
rok között» (?) működhetett volna. Ezt hallotta a 
temetésen jelenlevő Dezsericzky (Desericius) József 
Ince magyarországi kegyesrendi tanár, és ez alkalmul 
szolgált neki, hogy «Pro cul tu l i teraruminHungar ia . . . 
vindicatio. Roma 1743» cimü művében a művelt 
világgal megismertesse Magyarország művelődését, 
ahol «barbárok» nem laknak. 

4. Tiz hónapi üresedés után a nyitrai püspöki 
méltóságot elnyerte Galánthai Esterházy Imre gróf. 
(1740—1763.) 

A kúnok kapitányának Esterházy Péternek és 
Török Krisztinának fia volt és született 1689. május 4-én 
Szombathelyen.1 Szülei gondos nevelésben részesí-
tették és mivel iljúságában hajlamot érzett a papi 
pályára 1706—1708-ig a bécsi Pazmaneumban végezte 
tanulmányait, ekkor alaposabb kiképeztetés céljából 
Rómába a Collegium Germanico-Hungarícumba megy, 
azonban a város levegője nem kedvezett egészségének, 
azért hazájába visszatért 1711. májusban mint sub-
diaconus. Egyéni tehetségei és családi összeköttetései 
gyors előléptetést biztosítottak számára, még pazma-
nita korában elnyerte a javadalmas rátóti prépost-
ságot, 1713. március 10-én pozsonyi kanonok, 1721-ben 
a pápaválasztásra utazó Csáky Imre kalocsai érsek, 
bíborost Rómába kisérte, 1726-ban a pápai nunciust 
helyettesítve fogadta Esterházy Imre prímásnak a 

1 Az Esterházy család és oldalágainak leírása 190 1. 

szentszék iránti hűségesküjét. 1727. április 22-én 
esztergomi káptalan tagiává lesz és mint sasvári fő-
esperes 1731-ben canonica visitatiót tartott főesperes-
ségében és ennek actái : «Visitatio Ecclesiarum, Paro-
chorum in Archidiaconatu Sasvariensi existentium 
1731 facta et peracta» cimen kéziratban őriztetnek 
a nyitraegyházmegyei könyvtárban. 1733. december 
17-én esztergomi nagyprépost lett.Nagybátvja Esterházy 
Imre primás (volt pálos, j 1745.) segédpüspökévé 
választotta; és mint doriai felszentelt püspök (1725.) 
a primásmak segítségére volt. Hivatalai végzésében 
tapasztalt buzgósága, körültekintő okossága és széles-
körű tanultsága folytán a felsőbb körök figyelmét 
magára vonta. 

Ezen kiváló tulajdonságainál fogva 1740. november 
5-én nyitrai püspökké neveztetett ki. 1741-ben már 
mint Nyitra vármegye főispánja szerepel a közgyűlési 
záradékokban. A pápai megerősítő bullákat 1741-ben 
az országgyűlés alatt kapta meg, s azokat rögtön 
káptalanával közölte kihirdetés végett. 

Ünnepélyes püspöki inthronisatiója november 
19-én ment végbe. Mint jó atya kormányozta egyház-
megyéjét és ebben kiváló segítő társai voltak Tarnóczy 
Pál, Ladislaides János és kivált Terlanday János 
nyitrai kanonokok, mint püspöki helynökök, kiknek 
segítségére már azért is szükség volt, mert a püspök 
mint királyi tanácsos és mint országgyűlési kikül-
dött, székhelyéről ismételten távol volt. Mivel családi 
birtoka, a pozsonymegyei Galántha, Nyitrától nem 
fekszik messzire, azért sokszor itt is tartózkodott és 
sok egyházi vonatkozású okmány maradt ott a csa-
ládi levéltárban. 

Nyitrán megörökítette nevét, midőn a püspök-
vár előtti téren nagy költséggel állíttatta föl a mű-
vészi alkotású magyarországi első Immaculata szobrot. 
Uradalmi birtokán Zsérén, azután Szombathelyen 
és Dömösön új templomokat emelt. Székesegyházának 
bomladozó boltozatát kijavítatta, 1760-ban gazdag 
ornátusát is ennek ajándékozta. 1752-ben gróf Csáky 
Miklós esztergomi érseknek a Rómából küldött palli-
urnot ünnepélyesen ő adta át. 

1762-ben a sok hivatal megviselte a jó főpásztort; 
különösen a hallása fölmondta a szolgálatot és azért 
Szalai gróf Rarkóczy Ferenc esztergomi érsek taná-
csára segédpüspököt kért.1 Első helyen ajánlotta 
kedvelt rokonát gróf Révay Antal, fölsz. püspök, vág-
újhelyi prépostot, második helyen Szentillonay József 
esztergomi helynököt, harmadik helyen az akkori 
országgyűlések jeles szónokát, Gusztinyi János egri 
éneklő kanonokot. 

A primás befolyása révén Gusztinyi János nevez-
tetett ki nyitrai segédpüspökké utódlási joggal 1762 
május 13-án, Mária Terézia királynő születése napján. 

A jó főpásztor bár reményeiben csalódott, 

1 Diarium Vicariale 1766. 206. lap. A nyitrai nagy-
prépostsági könyvtárban. 



9b RELIGIO I.XXII. évf. 1913. 

Gusztinyit igen szivesen fogadta, püspöki fölszente-
lésén Pozsonyban megielent és főúri bőkezűséggel 
átengedte neki nyitrai és lakócsi uradalmait teljes 
fölszereléssel. Beigtatta utódját a főispáni méltóságba, 
teljes joggal fölruházta az összes ügyek vezetésében 
és félrevonult ősei birtokára Galánthára. Szerette a 
társaságot, gyakran látogatták, és magas kora dacára 
ő is elment a vidéki mágnásokhoz. Utoljára 1763. 
november 8-án Vöröskőn volt gróf Pálfy Rudolfnál, 
itt megbetegedett, de halálára senki sem gondolt. 
Haza is jött Galánthára és itt 18-án meghalt. Az akkori 
idők szokása szerint fényes temetési ünnepségeket 
rendeztek Nyitrán december 29—31-ig, amidőn latin 
és magyar díszbeszédek elhangzása után 31-én a 
székesegyház alatti sírboltba elhelyezték. Arcképe 
megvan Nyitrán a püspöki kis ebédlőben, Esterházy 
Józsefnél Gálánthán és Esterházy Györgynél Oszlopon.1 

Nevezetes momentum püspöki működésében, hogy 
az elődje gróf Erdődy László alatt oly eredményes 
ellenreformáció tovább haladt üdvös útjában. Ezt 
bizonyítja azon körülmény, hogy midőn 1749. augusztus 
havában egyházmegyéjében járt és 26-án Zsolnán 
is megfordult, a vidéki templomok részére 49 harangot 
szentelt a zsolnai főtéren és 3462 hivőt bérmált meg.2 

5. Az egyházmegye történetében kiváló helyet 
elfoglaló főpásztor volt Gnsztinyi János (1764—1777.). 

1718-ban Árvamegyében született; előkelő szár-
mazással ugyan nem dicsekedhetett, de a jó Isten 
annál fényesebb tehetségekkel áldotta meg. Ezeket 
észrevette Hegyalján lakó plébános nagybátyja; fel-
karolta a kis tót fiút, iskoláztatta. A bölcseletet és a 
szónoklati kurzust a jezsuiták nagyszombati főisko-
láján végezte. Ekkor báró Fischer családjához neve-
lőnek került, akinek kérésére megváltoztatta Zubra-
lovszky családi nevét Gusztinyira. Később kedvet 
érezvén a papi pályához, Egerben növendékpap lett 
1729-ben, maid fölszentelése után girincsi lelkész, 
1741. július 22-től Miskolczon, 1744-től Sátoraljaúj-
helyen plébános volt. A következő évben már Eger-
ben találjuk, ahol mint kanonok s nemsokára mint 
a királyi tábla praelatusa fényes tehetségeinek ékes 
jeleit adta. Ez időben nemcsak irodalmi babérokat 
aratott, de 1751-től, mint az egri káptalan ország-
gyűlési követe, szónoki képességének nem egyszer 
bámulatos jelét adta, midőn gróf Fekete György ki-
rályi személynök nagytehetségű fejtegetéseire egye-
dül ő volt képes méltóképen megfelelni. Az egyházi 
ügyek kényesebb kérdéseiben nem egy ízben fogadta 

1 L. Esterházy család. 191. 1. 
2 Paska István : A zsolnai plébániatemplom egykor és 

most. Zsolna, 1890.35 1. — 1736—1765-ig körülbelül 15.000 luthe-
ránus tért meg. Kasza, Kaszapodhragy, Felső- és Alsó-Kocskóc, 
Noszic, Hloza, Podhorje községek egészen ; Trencsén, Puchó, 
Luky, Rajec, Vágbeszterce, Marikó, Ugyicsa, Kisucaújhely, 
lllava, Szűcs, Beczkó, Dréthoma, Kochanóc. Haluzicz, Túrna, 
Szoblahó, Bán, Szlatina, Zay-Ugróc nagy részben. Ezek közül 
csak Szúcs, Puchó, Luky és Marikó községekben 6 ezeren 
tértek meg. (Diarium vicariale. 206. lap.) 

tanácsát az akkori egri püspök, a későbbi esztergomi 
érsek, gról Barkóczy Ferenc, és épen az ő befolyása 
révén, bár csak harmadik helyen volt felterjesztve 
nyitrai segédpüspöknek utódlási joggal, mégis Mária 
Terézia királynő őt nevezte ki 1762. május 13-án. 

Sergiopolisi címzetes püspökké 1763. május 23-án 
Pozsonyban szentelte föl gróf Barkóczy Ferenc prí-
más számos előkelőség jelenlétében, a nyitrai egy-
házmegye vezetését 1764. január 1-én vette át, midőn 
felolvastattak a pápai bullák és királyi kinevező ok-
mányok, ő pedig apostoli lelkületű szónoklatában 
lebilincselte hallgatóságát, különösen szívreható sza-
vakat intézett növendékpapjaihoz ezen bevezetéssel : 
«Fiacskáim, jegyesemnek reménye és szemefénye, 
hozzátok fordulok ...» 

Gusztinyi, midőn megismerkedett Nyitra viszo-
nyaival, Canonica Visitatiót tartott 1766. március 
17-én először a káptalanban, augusztus 1-től október 
végéig pedig a trencséni főesperességet látogatta meg, 
amely útjában sok vigasztalása volt, de éles szeme a 
javítandókat meglátta és úgy a híveket, mint papjaikat 
kötelességeik teljesítésére serkentette. Hű kisérője és 
az apostoli munkában készséges társa Terlanday 
János c. püspök és helynök volt. Ezen útjában a 
püspök annyira megbetegedett, hogy Trencsénben 
már halálát várták, azonban az isteni Gondviselés 
megtartotta életét, hogy folytassa buzgó működését. 
1767-ben egyházmegyéje többi részeit vizitálta. 

A gondos főpásztor azt akarta, hogy papsága a 
kor színvonalán álljon tudomány tekintetében ; látta, 
hogy egyházmegyéje némely helyén a theologiai kép-
zettség nem üti meg a kellő mértéket, azért a nyitrai 
papneveldét, mint hittudományi intézetet, alapította 
és felépítette (1764—1770.). A régi papneveldét lebon-
tatta, a szomszédos Almássy-féle házat megvette és 
ezen megnagyobbított telken a még ma is fennálló 
és a felső város felé nyiló díszes épületet emelte, 
melynek lépcsőházában ma is látható az alapító 
jóságos képe egy olajfestményen. Az épület az akkori 
pénzviszonyokhoz képest tetemes összegbe került ; a 
40.000 frtnyi költségből a lelkészkedő papság önként 
6124 forintot fizetett, a többit a püspök fedezte.1 

Gusztinyi János püspök az irodalmat is művelte. 
Kéziratban maradt egyháztörténelme, 398 levél, mely 
Vagner szerint «befejezetten irodalmunk megbecsül-
hetlen kincsévé leendett, a tudós szerző valószínűleg 
a mult század hetedik tizedében írta, de fájdalom, 
be nem fejezhette.» Hasonló nagybecsű kézirata: Az 
Angyalok és Szentek tiszteletéről. 188 levél.2 

Gusztinyi János mint nagy ember, mint egyházát, 
papjait, és hiveít nemesen szerető főpásztor mu-
tatkozik végrendeletében is. Ezer szentmisét mondat 
lelke üdvéért mindjárt holta után. Utódjának fundus 
instructus-képen hagyományoz 1000 mérő gabonát, 

1 Dr. Tóth : I. m. 21. lapon. 
2 Vagner I. : A nyilrai egyházmegyei könyvtár kéziratai 

és régi nyomtatványai 76. és 94. 1. 
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500 urna bort, 600 birkát, 40 tehenet, 40 orgia szé-
nát, berlini diszhintaját, 6 szabadon választott hintó-
lovat, négy konyhalovat kocsival, 24 pár ezüstkana-
lat, kést, 6 nagyobb ezüstkanalat és a püspöki resi-
dentia egész felszerelését. Bár a gazdasági épületeket 
rendbehozta, az időközi javításra hagyta egész tor-
mosi birtokának marhaállományát. Székesegyházára 
hagyta a püspöki miséhez szükséges díszes egyházi 
öltönyeit; ezüstneműjéből a B. Szűz és Szent János 
evangelista ezüstszobrát öntette. A székesegyházi 
kincstárnak hagyta gyémánttal kirakott smaragd 
mellkeresztjét és gyűrűjét. Az általa felépített mo-
csonoki, szkalai, krakováni templomok részére tete-
mesebb összeget, a negyedi és csápori templom re-
staurálására ezreket. Cserenyey István dr. 

(Folytatjuk.) 

0 H 
ESZ V. K Ö N Y V K R I T I K A 0 Q 
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F i e b e r H e n r i k : Korszerű egyház i művésze t . 
Budapest, 1913. Németh József könyvkereskedése, 4° 

60 old. Ára ? 
Azzal kezdem, hogy a magyar művészeti törek-

véseknek lappangó Buskinja, bátor szavú irányítója 
érkezett meg ezzel a könyvvel. 

Szerző e művében szakítani akar az egyház-
művészet terén uralkodó fdiszter gondolkodással és 
e helyett jogot kér a modern egyházi művészet szá-
mára, melynek a szerző által kifejtett elvei remé-
nyekkel kecsegtetnek, de amely elvek kivitele ellen 
még most is több oldalról nehézséget támasztanak. 
Igen sokan féltik még ma is az egyházi művészetet 
az ú. n. profán, illetve világi művészettől. Egy speciális 
zárt körnek képzelik az egyházi művészetet, mely 
csak önmagában él és önmagából fejlődik. Pedig az 
egyházi és világi művészet szétválaszthatósága csak 
bizonyos negatívumokban gyökerezik, azaz olyan 
formák kizárásában, melyek nem méltók Isten házá-
hoz és annak méltóságához, de ugyanakkor nem 
méltók a művészethez sem és annak tiszta, pregnáns 
elveihez. 

Fieber kimutatja legújabb írásában, hogy az egy-
ház sohasem idegenkedett a világi művészettől, hanem 
saját világfelfogásának kifejező eszközévé tette azt. 
így tartott ez körülbelül a francia forradalomig. 
Ettől az időtől kezdve az egyház bezárta kapuit a 
modern áramlatok előtt és ahelyett, hogy az új 
művészeteknek nemesítője lett volna, a hagyomá-
nyokhoz ragaszkodva, a góth, román és renaissance 
stílusoknak szolgai másolását követelte az egyháznak 
dolgozó művészektől, ami természetesen kiszámít-
hatatlan kárára volt az egyházi művészetnek. És míg 
az ó-keresztény időkben, épen úgy, mint a közép-
kori góthikában, vagy a renaissance idejében a temp-
lomokban halmozódott föl minden új, modern és 

nagyszerű művészet, addig a XIX. és XX. század 
temploma silány stílus-másolatoknak művészietlen 
hajléka lett. 

Van azonban egy másik ok is, mely a francia 
forradalom után útját állotta az egyházi művészet 
fejlődésének, és ezt is meg kellett volna említenie 
Fiebernek. Nevezetesen az egyházi művészet, illetve 
egyházi építészet hanyatlása abban az időben lép 
fel, mikor maga a világi művészet sem kapcsolódott 
bele szervesen a régi fejlődés folyamatába, hanem 
magának új utakat vágva az impresszionizmus tág 
mezején kísérletezett. 

Az impresszionista irányzattal az építőművészet-
ben a pittoreszk irányzat kapott lábra. Az építő-
művészek poétákká lettek, kik eleinte nem annyira 
az épület célját és rendeltetését tartották szem előtt, 
hanem inkább a külső formákat, melyeket sokszor 
megkapóvá, de sokszor bizony groteszkké alakítottak. 

Természetes dolog, hogy az egyház óvni akarta 
liturgikus követelmények szerint építendő templomait 
ettől az irányzattól és inkább a régit másolta. Később 
tisztult ez az irányzat is úgy annyira, hogy a helyes 
irányban haladó modern építőművészet a legkomo-
lyabb és legszentebb feladatokat is szerencsésen képes 
megoldani, mint azt a külföldi sikeres példákon kívül 
a hazai szerencsés alkotások, minő például a lipót-
mezei kápolna is, bizonyítják. 

Be kell tehát vezetnünk a modern, üj irányzatot 
az egyházi építőművészeibe, mert nemsokára úgyis 
lehetetlen lesz már a régi irányú építkezés. Hiszen 
munkásaink már boltozni sem tudnak. Az építkezés 
strukturája változott meg; a vasbeton új építési rend-
szert, új térhatásokat és térmegoldásokat tesz lehetővé, 
s hova-tovább az új-kor építésze épúgy nem fog 
tudni góth, vagy renaissance templom-másolatokat 
tervezni, mint a renaissance építésze nem tudta volna 
az egyiptomi vagy asszir templomokat fölépíteni. 

A modern egyházi építészet elfogadása és beveze-
tése magával fogja hozni a fejlődő, új vallásos pik-
turát is. Hogy a régi vallásos festészet annyira elsor-
vadt, annak ismét az impresszionizmus volt az oka 
bizonyos értelemben és ezt ismét elhallgatja szerzőnk. 

Az impresszionista festészet ugyanis radikális 
volt, egyszerre hadat üzent minden tradíciónak és 
hatását a vonalak és színek nyelvében kereste. 
Elhanyagolta a novelláris tartalmat, a szentképet és 
leginkább a tájképet kultiválta. Intim festészeti modor 
volt, melyet kevesen értettek meg. Ily módon elsor-
vadt a vallásos piktúra és halomszámra készültek 
az unalmas régi tipusok minden művészeti ihlet 
nélkül. 

Ma már az impresszionista irányzat sokat tisztult 
és nagyot nemesedett. Az új magyar festő-generáció 
sorában is egymás után tűnnek fel olyan művészek, 
kik egészen frissek, újak ugyan, de nem titkolják 
bizonyos hagyományok szeretetét, kiválasztják belőlük 
a vitán felül álló eredményeket és megtanulják a 
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mesterség titkait. Egy szóval nem csinálnak minden 
áron csak a divat kedvéért érzésük és meggyőződésük 
ellenére is forradalmat, hanem látva és tanulva, fiatal 
erővel és nemes ambicióval dolgoznak. 

Igen nagy baj azonban nálunk, hogy nemcsak 
a nagy tömeg, de a tanult elem, a művelt civilek és 
a papság is nagyon távol esnek a fesztészet, általá-
ban a művészetek megértésétől. Már pedig amíg 
Ízlésében fegyelmezett, a művészet iránt komolyan 
és nemcsak divatból érdeklődő közönségünk és pap-
ságunk nincs, addig egyházi művészetünk fejlődése 
sem kerül ki abból a circulus vitiosusból, amelyben 
most leledzik. 

így van aztán, hogy nagy művészek, Isten áldotta 
tehetségek kénytelenek a templom ajtója előtt álldo-
gálni, mert egyházi férfiaink törekvésüket hibás kon-
zervativizmussal félremagyarázzák és inkább a mű-
vészietlen polgári Ízléshez alkalmazkodnak. 

Az egyházi iparművészetről beszélve, kifejti szer-
zőnk, hogy milyen rohamosan tönkretette a gyorsan 
föllendült gyári ipar a stílusérzéket és a szépség 
kultuszát. A gépipar olcsó és gyors munkája fölös-
legessé tette a régi művészi gondot és a formák 
szeretetét. A modern irányzat a bajok gyökerére 
tette vasát. Hirdeti itt is az anyagszerűséget, a 
célszerűséget, hadat üzenve mindannak, ami hazug-
ság, silány utánzás és affektáció. A modern ipar-
művészet a régi sablon helyére lépteti a modern 
ember érzését, vágyát eredeti, artisztikus formákkal, 
amelyek az egyháznak is rendelkezésére állanak. 

Ezek után Fieber művének jelentőségét abban 
találom, hogy fel van állítva benne a korszerű egy-
házi művészet mérlege. E szerint a korszerű egyházi 
művészet alapelveiben régi műtörténelmi alapokon 
áll és, amennyiben azokat tovább fejlesztette, a tör-
vényes uton haladt; és épen azért a modern művé-
szet jogosultságát, jövőre való hivatottságát, magas 
nívóját kétségbevonni, tudománytalan eljárás, szilárd 
művelés hiányának a jele. 

A szerző gondolataihoz hozzáadjuk még, hogy a 
művészi életerőnek, ennek az istenadta hatalomnak 
megvan a maga zsenialitása, mely nem fogy ki 
soha, de viszont meg van szabva érvényesülésének 
az ideje először abban az értelemben, hogy nem 
lehet siettetni, míg nem üt az órája, de nem lehet 
lefogni, ha ütött az órája, mert érvényesülést követel 
magának. Nem lehet a bimbót csiptetőkkel kinyitni, 
és viszont nem lehet a kultura kinvilt rózsáját, a 
művészetet semmiféle mechanikával és diplomatiá-
val visszasodorni. Nem lehet tehát az új egyházi 
művészetet sem haladásában feltartóztatni! 

Végezetül felemlítjük még, hogy itt-ott erős ful-
lánkja van Fieber Írásának, de ezen sem szabad 
csodálkoznunk, mert nálunk valósággal ki kell vere-
kedni egy kis jó izlést és egy kis művészetet. 

Divald Kornél, Lyka Károly, Sztrakoniczky 
Károly dr. és Mihalik Gyula az egyházi fafaragásról, 

egyházi fémmunkákról, üvegfestészetről és a mise-
ruhákról mondanak el praktikus dolgokat. Elme-
futtatásuk ügyesen illeszkedik bele azokba a keretekbe, 
amelyeket Fieber Henrik állított föl. Külön véleményt 
nem vált most ki belőlünk irásuk. 

Reméljük, hogy Fieber Henriknek a modern 
egyházi művészet meleg érzésű és finom tollú Írójá-
nak, valamint neves társainak bizonyára még sok 
mondanivalójuk lesz. Ferdéngi Kálmán dr. 

D a s M e n s c h e n l e b e n im Lichte d e r P a s s i o n . 
Zwei Zyklen Fastenpredigten nebst je einer Oster-
predigt von P. Dr. Joseph von Tongelen aus dem 
Kamilliansorden. 8° 2031. Freiburg und Wien. Herder. 
Ára K. 2.88. 

Tongelen jónevű homiléta, 1911-ben megjelent 
Der Heiland am Ölberg und die moderne Welt c. 
kötetét általános elismeréssel fogadta a kritika, s a 
dicséretekben elülj árt a Revue Ecclésiastique de 
Metz (1912. 3. sz.), mely pedig elég keményen szokott 
bánni a német szerzőkkel sokszor szemükre hányt 
fogyatkozásaik miatt. 

A jelen kötetben nagyböjti beszédeinek két soro-
zatát adja közre a szónok. Egy-egy sorozat 8 beszédből 
áll, a befejező beszéd mindenikben a husvétünnepi 
szentbeszéd. Az I. sorozat címe: Üdvözítőnk birái 
előtt (Annás, Kaifás, Pilatus, Heródes) és az ember 
bűne: a vallásgúnyolás, hitetlenség, a metus Judae-
rum, az élvezetvágy, tisztátalanság (az ostorozással 
kapcsolatban), felfuvalkodottság (a tövissel koro-
názás jelenetébe beállítva). A nagypénteki beszéd 
témája: az Úr Ítélete a bűn felett a Golgotán, a 
húsvétié: a mi erkölcsi feltámadásunk. A II. sorozat 
beszédei: a megadás, a türelem, az állhatatosság, 
bizalom (cyrenei Simon) a szenvedésekben, kereszt-
jeink viselésében; továbbá a kereszt mint a bűn 
kiengesztelése (a szent asszonyok), a kereszt mint az 
igazak próbája (a hold. Szűz). A nagypénteki beszéd 
tétele: per crucem ad lucem, a húsvétié a halottak 
feltámadása, amely cím kissé különösen hangzik így 
húsvét ünnepén, szerencsére azonban a kidolgozás 
Krisztus urunk feltámadását, mint a mi feltáma-
dásunknak zálogát, mutatja be szép feldolgozásban. 

A szerző különösebb inventiv tehetség nélkül 
dolgozik, e témákban sincs meg mindenütt a szükséges 
egység, de nagy ereje van tételei kidolgozásában. 
Minden tudását, tapasztalatait, olvasottságát (mindjárt 
legelső beszédében a Neue Freie Pressére való hivat-
kozás, 7. 1.) a legnagyobb gonddal és gondos alakban 
használja tételei megvizsgálására és a modern ember 
lelkének irányítására. 

Itt említem meg, hogy a szerző nagyon kevés 
tapasztalati vagy történelmi érve mellett jóformán 
csak szentírási helyeket és a józan ész okoskodásait 
használja tételei igazolására. Szentatyákból vett érvet 
igen keveset találtam (14ó, 177, 186. 1.) A szentírási 
idézetek használatát maga a szerző — úgy látszik — 
beszédei erős oldalának tartja. Kritikusai ellenben 
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fentnevezett előbbi művében megróják a szentirási 
helyek használatában követett módszerét. Nem épen 
alaptalanul. Akármennyi helye van a szerzőnek, ahol 
— úgy tűnik fel — mintha előráncigálná a citátumokat 
kellő felhasználás nélkül, olyan hely pedig, ahol a 
szónoklás nagy mestereinek (Bossuet, Segneri) módja 
szerint ki is aknázná a citátumot, igen kevés van. 

A szónok hangja tanítóhang, különösebb melegség, 
lendület, ékességek nélkül. Próbálkozott néhány 
jellemfestéssel, de nem sok sikerrel, Pilatusnak 
rajzában van több lendület, mint az általában laposan 
maradt festésekben. 

Nyelve szép, nem terjengős s ez kiváló kvalitása 
más német szerzőkkel szemben. 

Megjegyzéseink dacára is ajánlatos és hasznos 
műnek tartjuk a kötetet a kidolgozás, elrendezés 
gondossága, érveléseinek ereje folytán. 

Wolkenberg Alajos dr. 

VI. KATHOLIKUS VILAGSZEMLE 

Olaszország. 
Az olasz állami főtanács az iskolai hitoktatás 

ellen. Bergamo város és a tartomány 34 községének, vala-
mint egyéb községeknek abbeli felfolyamodására, hogy 
iskoláikban a gyermekek a rendes iskolai napi szor-
galmi idő keretében részesíttessenek vallásoktatásban, 
az állami főtanácsnak iskolai szakosztálya most hozta 
meg az 1908. évi Rava-féle miniszteri rendelettel 
megegyezőleg döntését, mely úgy szól, hogy a szülők 
kérhetik ugyan a községi képviselőtestülettől a fenti 
módon teljesítendő vallásoktatást, de ha a képviselő-
testületnek abszolút többsége ezt ellenzi, akkor a szülők 
csak azt kérhetik, hogy a hittan, mint nem kötelező 
tárgy, az iskola falán belül, de a rendes órákon kívül 
és azoknak megzavarása nélkül adassék elő. A szakosztály 
szerint a kötelező vallásoktatás már nem felel meg a 
mai olasz iskola felekezetlen jellegének. Az olasz hitok-
tatás-ügynek teljes megvilágítására legközelebb vissza-
térünk. 

Libia apostol i he lynöksége t kapott. Most, mi-
kor az olasz hadsereg mind mélyebben nj'omul elő 
Libia és Cirenaika belsejébe, szükségessé vált az ottani 
kath. missziónak létszámát fölemelni és egyházi fejét 
nagyobb tekintéllyel felruházni. Ezért a Propaganda-
Congregatio január 20-án kelt dekrétumával az eddigi 
tripolisi «praefectura apostolica»-t libiai «vicariatus 

apostolicus» rangjára emelte fel és első apostoli hely-
nőkké Da Brescia Antonello páter, milanói ferencrendi 
atyát nevezte ki. 

Németbirodalom. 
T ö m e g e s ki lépések az evang. egyházból a 

fe lekezet lenségbe . A Protestantenblatt január 22-iki 
számában közli, hogy magában «Gross-Berlin»-ben 
1912 folyamán a 10.000-et meghaladta a felekezetlen-
ségbe átlépettek száma. Ezen tömeges kilépéseket a 
«Komitee Konfessionslos» (sic!) nevű bizottság szervezi. 
Január 20-án is tartott ez a bizottság egy ilyen kilépési 
gyűlést ezen jelszó alatt : «Az 1913. évi szellemi szabadság-
harc mint az 1813. évinek tettleges jubileuma». (Értsd : 
az 1813. évi lipcsei «Völkerschlacht» által való fölszaba-
dulását Európának Napoleon igája a\ól l) A. Protestanten-
blatt (a racionalista protestantizmus szócsöve) ezen 
tömeges kilépések okozóit a pozitiv protestánsokban és 
főleg az ú. n. «Irrlehregesetz»-ben látja, amelyet a Jatho 
és Traub eseteknél is alkalmaztak, kimondván az evang. 
lelkészi állásnak inkompatibilitását az «apostolicum» 
szövegétől eltérő progresszív, racionalista theologusi 
állásfoglalással. A Pr. Bl. szerint a pozitivek és a 
poroszországi főkonzisztórium így hamarosan szétrob-
bantják az egész porosz «Landeskirche»-t. A Kreuzzeitung 
egyik utóbbi számában pedig a pozitiv protestánsok 
tesznek közzé egy fölhívást, melyben valóságos följaj-
dulással említik, hogy a legutolsó berlini egyháztanács-
választásoknál az «egyháziatlan liberalizmus»-nak (értsd: 
racionalista protestánsok à la Jatho és Traub pasto-
rok !) sikerült ismét néhány Krisztus-hivő községet 
(«positive Gemeinden») elhódítani. A felhívás ezt a 
Landeskirche felbomlása előjelének tekinti. így is, úgy 
is felbomlás? Mindenesetre katasztrofális lehet a hely-
zet. Mi mégis csak inkább a Kreuzzeitung cikkében 
panaszolt bajt látjuk a felbomlás okának. Kár volt el-
válni 400 év előtt az igazság sziklájától. 

Nagy-Britannia. 
A home-rule az uton a megva lósu lás felé. 

Kétszer már megszavazta a mult években a «house of 
commons» az Irlandnak autonomiát adó «home-rule»-
billt, de a «house of Lords» kétszer visszautasította; 
most január 15 én ért véget a harmadszori tárgyalás 
és pedig a liberális Asquith kormány győzelmével : 
368 szavazat (liberálisok vagyis a «whig-ek», az ir 
nationalisták és a «labour party») esett a bill-re és 258 
ellene. A bili ellen, mely most már biztosan törvény-
erőre emelkedik, Ulster már megfújta a hadiharsonát 
(in effigie már nyilvánosan elégették a bill-tl); 
fegyverrel akarják az orangemen-ek, a régi covenanter-
eknek a kalholikusok elleni gyűlölettől égő ezen utódai, 
megakadályozni a home-rule életbe léptetését. Pedig a 

OBERBAUER A. UTÓDA 
Budapest, If. , Váci-u. 41. sz. 

A legjobb hírnévnek örvendő és legrégibb fj 
EGYHÁZI SZEREK 
ruhák, zászlók stb, gyára. íj 
Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve. le lefon 167-34, ( . 



9b RELIGIO I.XXII. évf. 1913. 

home-rule-nak nem is vallási célzata, hanem nemzeti és 
főleg nemzetgazdasági célzata van ; eddig ugyanis Írország 
kizsarolt ország volt, melyben az irek mint zsellérek 
éltek őseik hazájában, amelynek úrai az angolok voltak, 
ezentúl pedig önmaguk lesznek az urak, némely korlá-
tozás mellett, és életbe lép a jogegyenlőség. Vallási 
szempontból a home-rule jelentőségével még a katho-
likus ir papság sincs tisztában ; sokan félnek attól, hogy 
a home-rule után a nemzeti kormány a kath. egyháznak 
püspökeit sok tekintetben jobban fogja korlátozni, mint 
az eddigi angol központi kormányzat. Ebből is látszik, 
milyen üres popáncz és falra festett ördög az a mon-
dás : «Home-rule Rome-rule». 

Franciaország. 
A francia köztársasági e lnök tiszteletbeli 

kanonoksága . Le Mans város székesegyházában 
(St. Julien) ősi szokása szerint a francia állam min-
denkori feje egyúttal tiszteletbeli kanonokja a kápta-
lannak. Erchinard francia üvegfestő éppen most készí-
tette el azt az üvegablakot, amely Armand Falliéres-1, a 
respublika nyolcadik elnökét, kanonoki ruhában ábrá-
zolja. Az Univers megjegyzi erre, hogy a jó öreg Fal-
liéres apó, ki most elyséei palotáját polgári lakással 
fogja felcserélni, a világért sem jelent volna meg Le Mans-
ban, hogy a kanonoki superpelliceumot és mozzettát 
átvegye: pedig Tunisban járva tisztelettel hajlongott a 
próféta zöld zászlaja előtt, amikor a muzulmán papság 
elölte elvonult. Kíváncsi most arra az Univers, mit csinált 
volna J. Pams, ha őt választották volna meg, a St. Julien-
kanonoksággal ? Hihetőleg eltörölte volna azt a szokást, 
amelyet Falliéres csakis ignorált és igénybe nem vett. 
Raíjm. Poincaré, az új elnök (9-ik), hihetőleg utánozni 
fogja Falliéres példáját : nem megy el Le Mansba, de 
nem is fog tiltakozni az ellen, hogy őt is a káptalan 
honorariusai közé beiktassák és alakját mozzettában 
megörökítsék; és ezt annyival is inkább teheti, mert 
elnökké történt megválasztását úgy sem a radikálisoknak 
köszönheti, hisz ezek ellene dolgoztak. 

R. Po incaré e lnöksége és a francia egyház-
politika. A két kamara tagjaiból álló francia nemzet-
gyűlés («assemblée nationale») január 18-án Versailles-
ben kétszeri skrutinium útján 483 szavazattal 388 elle-
nében (296 Pams, 69 Vaillant, 23 különféle) Raym. Poin-
caré-1, az eddigi kormányelnököt választotta meg a 
köztársaság elnökévé. Poincaré mellett a baloldalnak 
csak elenyésző kis része szavazott, az ő szavazóinak 
többsége a mérsékelt köztársaságiakból került ki, de 
a győzelmet Pams felett csakis a jobboldali pártok 
(monarchisták, bonapartisták, nationalisták stb.) sza-
vazatainak köszönheti ; míg Pams mellett a Combes és 
Clemenceau vezérlete alatt álló radikálisok és radikális 
szocialisták tömörültek. Tagadhatatlan az, hogy a 
combesizmus minden erőfeszítése csütörtököt mondott, 
és így Poincaré-nak győzelme, ki nem szabadkőmíves, 
bár ő is antiklerikális elveket vall, a páholy-uralomnak 
legalább pillanatnyi háttérbes/orulását jelenti. 

A francia katholikusok véleménye igen megoszlik 
a jövő prognozisát illetőleg. De Man gróf (Écho de Paris) 
sokat vár Poincaré-tói, aki a szektárius kormányirány-
zat minden bilincsei mellett is dicsőséget és prestige-t 
tudott az utolsó év alatt szerezni nemzetének Európa 
előtt. A Gaulois várakozó álláspontot foglal el, rámu-

tatva az ádáz harcra, amelyet az új elnök ellen Combes 
csoporlja fog folytatni, és amelyben a jobboldal őt to-
vábbra is támogatni kész, anélkül, hogy maga sok jót 
várhatna tőle. Az Univers szkeptice ír az új elnök kor-
mányzatáról : ő Poincaré-ban nagy tehetséget, erős am-
bíciót, előkelő higgadtságot, de ambíciójából folyólag 
a szélső radikálizmussal szemben nagyfokú gyengeséget 
lát ; ő, mint a múltkor egy nap alatt áldozatul hozta 
barátját, Milterand-ot a combesistáknak (Du Paty de 
Clam, anti-dreyfussard katonai vizsgálóbírónak reakti-
válása miatt), úgy a szektáriusok fenyegetéseire kor-
mányzatát a páholy szolgálatába fogja szegődtetni. 
A katholikusokkal való minden szolidaritást ő már 
egyszer a kamarában, Charles Benoist-tal szemben meg-
tagadott, mondván, hogy: «c'est toute la question reli-
gieuse, qui nous sépare.» 

Egyelőre csak annyi konstatálható, hogy Poincaré 
a hozzá, a neinzelgyűlés elnöke /üubost/ és a kabinet 
másodelnöke /Briand, a «garde des sceaux» = igazságügy-
miniszter) által intézett üdvözlésekre adott válaszában, a 
szeparációt és az antiklerikálizmust nem említette fel, 
hanem csak a törvények tiszteletét, a hazához és a köz-
társasághoz való hűségét és a haza védelmének félté-
keny gondozását igérte meg. A radikálisok persze — 
vereségök dacára is — lapjaikban már lefoglalni igye-
keznek őt maguknak a laicizálás kérdésében is ; így 
Bérenger az «Ac/ío/ie-ban. («Le septennat de M. P. sera 
un septennat fermement laique et profondément sociale»./ 
Megjegyzendő, hogy a szociálisták a választásnál a 
communard Vaillant-ra adták szavazataikat. 

Nem jó jel az, hogy a Po/ncarä-kabinet helyébe 
lépő új kabinetnek elnöke A. Briand, a szeparációs 
törvény megalkotója lesz. Az ellenjelölt Pams még a 
választás előtt kilépett a kabinetből. 

A Vatikánban Poincaré megválasztatása jó benyo-
mást keltett. 

A többit eldönti a jövő. Qui vivra, verra. 
A szabadkőműves! «Grand Orient de France» 

nyi lvános társulattá lett. A francia hivatalos lap f. 
évi január 3-án az állami regisztrációt nyert egyesületek 
rovatában ezen közleményt hozta: 

«Franciaország Nagy Oriens-e. Egyesület a követ-
kező célokkal : az igazság keresése, az erkölcstan tanul-
mányozása, a szolidaritás gyakorlása (no ! ezt valóban 
jól értik!), az anyagi és erkölcsi haladásnak, valamint 
az emberi nem értelmi és szociális tökéletesítésének 
művén való munkálkodás. Egyesületi székhely: rue 
Cadet, 16, Paris.» 

Az Univers ezt az éles megjegyzézt teszi hozzá: 
«Autant de mots, autant de mensonges». (Ahány szó, 
annyi hazugság.) 

A beregisztrálásra hihetőleg az indította a páholy-
testvéreket, hogy így a titkos társulat odiózus nevét és 
jellegét eltüntessék és hogy védekezzenek azon vád ellen, 
hogy szervezetök eddig nem bírt az 1901. évi egyesületi 
törvényben előírt állami elismeréssel és mégis a politi-
kára is állandóan nagy befolyást gyakorolt és vezette a 
harcot az egyház ellen. 

Spanyolország. 
D e r ű és ború a spanyol egyházpolit ikában. 

A Románones-féle liberális kormány, amely pedig igen 
távol áll az egyházias felfogástól, úgy látszik, engeszte-
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lékenyebb lesz az egyház iránt a szerencsétlen Canale-
jas által vezetett kormánynál. Canalejas ugyanis 1910. 
évben visszahívta Ojeda vatikáni spanyol nagykövetet 
azért, mert Merry del Val a Canalejas által a szerzetesi 
congregatiokra nézve benyújtott törvénynek a spanyol 
concordatum szerint való szövegezését kérte. Ojeda 
halála után ugyan új vatikáni nagykövetet (Navarro y 
Reverter) nevezett ki a spanyol király, de ez sohasem 
ment el Rómába és később miniszterré lett ; Rómában 
azért a vatikáni spanyol követség fennmaradt ugyan, 
de feje távol volt. Viszont a madridi pro-nunciust, A. 
Vico bibornokot is, 1912. év folyamán a Szentatya a 
kúriába hívta vissza anélkül, hogy utódot küldött 
volna Madridba. így tehát 1912-ben üresedésben volt 
úgy a vatikáni spanyol követség, mint a madridi nun-
ciatura. Most jön a híradás, hogy X. Pius pápa meg-
adta beleegyezését ahhoz, hogy a volt spanyol liberális 
miniszter Calbeton-1 a spanyol király a Szentszékhez 
küldje nagykövetként. Ezen tényből mindenesetre az 
egyházpolitika enyhébb kezelését lehet prognosztikáim; 
némely lap szerint azt is lehet ebből kihozni, hogy a 
Romanones-kormány el fogja ejteni Canalejas kongre-
gációs törvényét. 

Az új vatikáni követ kinevezését nemsokára követni 
fogja az új madridi nuncius kinevezése ; Ragonesi co-
lombiai delegatus van kiszemelve. 

Ez volna a derű; de van ború is. 
XIII. Alfonz spanyol király a mult héten az anti-

dinasztikus pártok fejeit is magához hivatta és meghall-
gatta véleményüket a kormányválság okait és a jövő-
ben követendő politikát illetőleg. Azkarate, a köztársa-
sági párt vezére is audiencián jelent meg a király előtt, 
és előtte a király feltűnő nyilatkozatokat tett : hogy ő 
magát úgy tekinti, mint egy köztársaság elnökét ; hogy 
a jövőben is meg fogja hallgatni az összes pártok vezé-
reit; hogy nem gördít (!) akadályt a liberális egyház-
politika, az iskolai oktatásnak, a szociális politikának 
reformja elé. A spanyol katholikusok lapja most felveti 
a kérdést, hogy ha a köztársaságiak is belépnek a kor-
mányba, milyen magatartást kövessenek az ilyen kor-
mánnyal szemben a katholikusok. Mindenesetre furcsa 
helyzet : a spanyol király tényleg már nem forszírozza 
a legitimitást, a katholikusok pedig elvből kötelezve 
érzik magukat a legitimitás védelmére. 

Portugália. 
Al fonzo Costa páholy-kabinetje. Az izraelita 

ügyvédből és lapszerkesztőből miniszterelnökségre fel-
emelkedett A. Costa csupa szabadkőmívesből állította 
össze kabinetjét. Programmbeszédében az annak idején 
általa kigondolt szeparációs törvénynek intranzigens 
végrehajtását helyezte kilátásba. Az utcáról kormány-
elnöki méltóságra előlépett terrorista vezér alatt a por-

tugál kath. egyház szomorú napok elé néz. A Times 
reményéből, a római Szentszékkel való kibékülést ille-
tőleg, belátható időn belül aligha fog valami is meg-
valósulni. 

VII. V E G Y E S E K 

F e l m e n t é s a m e g t a r t ó z t a t á s t ö r v é n y e alól 
n a g y s z o m b a t e s t é j é r e M a g y a r o r s z á g o n . A Religio 
mult heti 1913. január 18. számában dr. csj. közli a 
S. Congregatio Concilii határozatát, amelyben az említett 
Congregatio a prágai és bécsi egyháztartományok püspö-
keit felhatalmazza arra, hogy híveiket nagyszombat 
estéjére felmenthetik a megtartóztatás törvénye alól. 
Csj dr. abbeli óhajának ad kifejezést, hogy üdvös volna 
ez indultumot Magyarországra is kiterjeszteni, ami 
nálunk is sok bűnnek venné elejét. 

Most olvasom az esztergom-egyházmegyei direc-
torium 25. lapján a következő sorokat : Omnium regni 
Sacrorum Antistitum nomine expositum est S. Sedi 
Apostolicae, vigere in Hungaria usum fere universalem, 
vespere Sabbati Sancti, quippe post sollemnem Resur-
rectionis processionem, comedendi carnes. Et S. Congr. 
Concilii 5 Mártii 1912 declaravit: Usum tolerari posse. 

Tehát ha nines is nálunk formális felmentési indul-
tum-uk a püspököknek a nagyszombaton este való hús-
evés megengedésére, mégis ott, ahol eddig szokásban 
volt a nagyszombatesti húsevés, ott ez az uzus bűn 
nélkül fenntartható továbbra is. /tk./ 

(Kívánatos volna mégis a felmentési indultum azért, 
mert így a törvénynek eddigi áthágói kedvezőbb hely-
zetben volnának a törvénynek eddigi lelkiismeretes be-
tartóinál. Különben is bizonytalan a «tolerari posse»-
nek geográfiái terjedelme, mert sok helyen nem volt 
általános uzus, hanem csak sporadikus esetek fordul-
tak elő. Szerk.J. 

E g y jezsu i t a cs i l lagász p e r d ö n t ő szakvé le -
m é n y e egy b ü n t e t ő p e r b e n . Omaha (Nebraska) 
városban 1910. május 22-én d. u. 2 óra 50 perckor Tom 
Dennison házkapuja előtt egy bombát találtak, amelyet 
valószinüleg bűnös szándékkal helyeztek oda. A merénylő 
kézrekeritésére nem volt semmiféle nyom. Egyedül két 
leányka emlékezett egy emberre, aki kézitáskával a 
kezében találkozott velük, amikor ők a délutáni isten-
tisztelet után tartott első szent áldozásra előkészítő kate-
chézisről mentek hazafelé. A leánykák jelentették e körül-
ményt a bíróságnak, amely az elrendelt nyomozás után 
az illető gyanúsított egyént, Erdmann Ferenc szemé-
lyében, le is tartoztatta s elrendelte ellene a bűnügyi 
vizsgálatot. 

ÄNGSTER JÓZSEF és FIA 
orgona- és harmoniam-gyár, PECS. 

• O Alapíttatott : 1867. évben. O O 
A bpesti Bazil ika nagy orgonájának épitői. 

Csak első dijakkal kitüntetve. 
Pécsi orsz. kiállításon legelső díjjal, állami aranyéremmel kitüntetve. 

Ajánlják kitűnő hangú és erős szerkezetű 
légnyomatu és elektromos berendezésű 

ORGONÁIKAT 
a legjutányosabb árak mellett, művész ies 
kivitelben, o o o Raktáron kitűnő hangú 
harmoniumok minden nagyságban. 
Elekt romos f u j t a t ó készü lékek . Ár jegyzéke t kívánatra ingyen. 
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A vizsgálat folyamán kitudódott, hogy az említett 
leánykák a templomból kijövet nem mentek azonnal 
haza, hanem a templom előtti téren még egy ideig 
beszélgettek, sőt egy amateur fényképész, aki éppen ott 
fotografált, őket is lefényképezte. 

Erdmann védője, aki a gyanúsított alibijét bizo-
nyítani igyekezett, az utolsó pillanatban az omahai 
Creighton University túdós tanárára és csillagászára 
P. Rigge S. J.-ra gondolt, aki nem régen egy ház fénykép 
felvételéről, illetőleg a háznak a fényképen fellelt árnyé-
káról, pontosan megállapította a felvétel idejét (nap, 
óra, perc). 

P. Rigge a fennebb említett fénykép felvételének 
idejét is meghatározta a védőügyvéd kérésére. A képen 
rajta volt az omahai templom árnyéka. Ezen árnyék 
állásából, valamint Omaha város földrajzi fekvésének 
méreteiből P. Rigge kimutatta, hogy a kérdéses felvétel 
a merénylet napján d. u. 3 óra 21 p. 26 mp.-kor történt-

E pontos időmeghatározásnak az lett volna az ered-
ménye, hogy Erdmann-t azonnal szabad lábra helyezzék. 
A leánykáknak ugyanis a templomból jövet 20 percnyi 
időre volt okvetlenül szükségük, hogy Erdmanna\ az 
általuk jelzett helyen találkozzanak, ami pedig csak 
V2 4 körül történhetett meg, amikor a merényletet már 
rég felfedezték. 

P. Rigge személyesen ment el az esküdtszéki tárgya-
lásra, s ott elődta bizonyítékait ; sajnos a bíróság, illetve 
az esküdtszék azokat nem tudta felfogni. Hozzá még a 
biróság elnöke keresztkérdéseivel annyira zavarba hozta 
a leánykákat, hogy azok egész ellentétesen kezdtek val-
lani. Az esküdlek közül hatan bűnösnek, hatan pedig 
nem bűnösnek mondták Erdmann-1 ! 

Az új esküdtszéki tárgyalás alkalmával a tudatlanság 
diadalát ülte. P. Rigge fényes bizonyítékai ellenére 
Erdmann 15 évi fegyházbüntetést kapott. A fellebbviteli 
biróság azonban, miután előkelő szaktekintélyek P. Rigge 
mellett foglaltak állást, felmentő ítéletet hozott. 

P. Rigge S. J. bizonyítási eljárását, t. i. a fénykép 
felvételének pontos időmeghatározását, P. J. G. Hägen S. J., 
a vatikáni obszervatórium tudós igazgatója, közli, képek-
kel illusztrálva, a «Stimmen aus Maria Laach» c. folyó-
irat januári számában (44—48. 1.). 

P. Hägen hozzáfűzi, hogy kár oly nagyon támadni 
az egyházat azért, mert elitélte 300 évvel ezelőtt Galilei-1, 
minthogy állítását nem tudta kézzelfogható érvekkel 
bizonyítani, midőn a XX. században egy világi biróság 
az asztronómiai igazságokkal homlokegyenest ellenkező 
ítéletet mond ki. tk. 

Az új esztergomi scl iematizmus. Most jelent 
meg az esztergomi 1913. évi Schematismus. A Schema-
tismus már Csernoch János hercegprímás neve alatt 
jelenik meg, aki az érsekeknek a könyv élén (a pápák-
névsora és a római kúria címtár-adatai után) álló kata-
lógusában a 74-ik. A főegyházmegvében 3 érseki hely-

D i e K i r c h e und die 
j :: Gebildeten. :: j 
Zeitgeschichtliche Erwägungen und 
pastoral-theologische Anregungen von 
P. Dr. Joh. Chr.vs. S c h u l t e O. M. C. 
H. kiadás. 80 (XIVés 182 old.). 2 M. ; vász.-köt. 2.70 M. 
j •• Épen most jelent meg. •• j 
; A nagyon aktuális témát a szerző, korának ; 
I ismerője, komolyan, de telve üde optimizmus- « 
S sal tárgyalja. Lelkészek és világiak a von- S 
; zóan írt müböl nagy hasznot meríthetnek. ! 
Megjelent Herdernél, Freiburg i. Br. 
• Megrendelhető bármely könyvkereskedésben. • 

nökség van (ezek közül a budapesti most is még mint 
«vacans» van jelezve) és 22 székeskáptalani stallum 
(ezek közül 1 van üresedésben). A kath. hi vek összes 
száma 1.565,938, kik mellett a schematizmus a másval-
lásúakat így összegezi : ág. ev. 167,545, ev. ref. 162,182, 
gör. kel. 2456, izraelita 258,222, különféle 11,022. 

Szerkesztői izenetek-

K. K. d r . E s z t e r g o m . Szivesen közlünk tollából szak-
tudományi cikket. — Cs. J. d r . Nyi t ra . A folytatást köszö-
nettel vettük. Sz. ü. — Sz. R. d r . Gy . -Fehé rvá r . Köszönet 
az érdekes cikkért. Ebből a fajtából máskor is kérünk. 

T^iadóhivatali izenetek-

L. O. A r a d . Köszönjük a meleg üdvözlést. — P . Sz. 
Sz.O. P r . R ó m a . Az előfizetés megjött és elégséges lesz a na-
gyobb portó fedezéséhez is. A mult évben a lapot a boríték 
és a nehezebb papir miatt csak 10 fillér portóval vitte el 
(Olaszországba) a posta, most elég 5 fillér is. — U. D. Darázs . 
Van a kettő közt némi hasonlatosság. De azért, az ecsetelt 
viszonj'ok közt, elég örvendetes az eddigi szaporulat is. 
Jelenleg (brutto) : 108. Sz. ü. — A. F. Rónia . A lapot Róm;. 
irányítottuk. Nagyobb portó chnén (à 5 fill.) 2 K 20 fillérré? 
többet tessék az idei előfizetés céljára küldeni. Mult évre 
még 6 K hátraléka van. — B. L. W i e n . Köszönet és ü. — 
T. L. Nyi t ra . Mult évre nincs hátralék. 

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos : 
Dr. HANUY FERENC, egyet, tanár (IV., Duna-u. 3 . ) 

Főmunkatá rs és szerkesztő-helyettes : 

Dr. WOLKENBERG ALAJOS, egyet, tanár (I., Bertalan-u. 2 4 . ) 

Slpphnni'nm minmda r. t.. fíndnnest VITT.. Szentkirnlvi-nlcn 28. 

SCHULLER FERENC KÖNYVKÖTŐ Ajánlja a m. t. közönség pártolásába 
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TARTALOM. I. Vezércikk : Bölcseleti gondolatok Gyertyaszentelőre. 
Irta : Trikál József dr . — Vezércikk után : A kath. papság kon-
grua- és korpótlék ügye és a kath. tanítók fizetése. — II. Az örök-
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korából származó római bazilikák. 3. A patr iarchátusokról az 
1913. é. Annuario nyomán. 4. Az apostoli delegátusok fa ja i az ú j 
pápai c ímtár szerint. 5. Archaeologiai lelet. 6. A Vatikán és a 
választások. — III. Tudományos cikkek, közlemények, értekezések : 
1. A hadkötelesek nősülési t i la lmának megszüntetése. Melichár 
Kálmán dr.-tól. 2. A sussexi ősember. II. Némethy Gyula dr.-tól. 
3. Néhány kép a nyi trai püspökség két utolsó századából. IV. 
Cserenyey I. dr.-tól. 4. A keleti egyház stagnálása a jogalkotás 
terén. Rusznák Miklós dr.-tól. 5. Isten léte milyen bizonyosságú 
igazság. A. F.-től. 6. A legújabb archaeologiai ásatások a Szent-
földön. I. Stöhr Gézától. — V. Könyvkritika: 1. Th. Kluge. 
Oer Mithraskult. Zubriczky A. dr.-tól. 2. P. Otto, Maas Budd-
hismus in alten u. neun Tagen. P. Schrotty P.-tól. 3. St immen 
aus Maria-Laach. Vb. — VI. Katholikus világszemle : A) Francia-
ország : 1. A ZJn'and-kormány összetétele és jövő poli t ikája. 
2. XVI. Lajos kivégeztetése vértanúság ? 3. Törvény a laikus 
iskola védelmére. B) Német-Birodalom : 1. Evang. Volksbund 
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pota Ausztriában. D) Spanyolország : A republ ikánusok hálá ja 
Alfonz spanyol király i ránt . — VII. Vegyesek : Adoratio Ssmi 
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Bölcseleti gondolatok Gyertyaszentelőre. 
Ir ta : TRIKÁL JÓZSEF DR. 

1. Úgy jött közénk az Úr Jézus, mint a 
világ világossága; Simeon mondja Róla a jeru-
zsálemi templomban : «... quod parasti ante 
faciem omnium populorum, lumen ad revela-
tionem gentium». Úgy jött mint út, igazság és 
élet. Úgy jött, mint fáradt elmék isteni fénye; 
elhervadt szivek új reménysége; kiélt és ön-
magukat felemésztő gondolatvilágok újjáalakí-
tója. 

A gondolkodás történetében mindig vannak 
idők, amidőn legszebb és legszentebb javaink 
szétesnek, elemeikre bomlanak és pusztulás-
nak indulnak. De mindig jönnek nagy szel-
lemek, akik a termékeny és életképes eszméket 
összegyűjtik és új alapon, egészségesebb felépí-

tésben ismét összefoglalják. A lét és a keletkezés ; 
az anyag és a szellem ; a szabadság és a termé-
szeti kényszerűség; az alanynak és a társa-
dalomnak jogai ; az erkölcsi törvények föltétlen 
igazsága és azok múlandósága; idő és örökké-
valóság; halál és örökélet; világ és Isten, ezek 
azok a nagy gondolatok, amelyek az emberi 
művelődés tengelyét, minden egyéni és állami 
életnek, minden egyéni és társadalmi boldog-
ságnak pilléreit képezik és soha félre nem tehetők, 
soha nem mellőzhetők. Mikor önmagunkban és 
saját szellemi erőnkben bizunk, gondtalanul és 
szinte megrészegedve morzsoljuk szét a gondosan 
felállított rendszereket és egymásután dobjuk el 
a legszebb gyöngyöket; mikor azonban mindent 
szétszedtünk és mindent megvetettünk, üres 
marad eszünk, üres a szivünk és nagy hiányt 
érzünk belső világunkban. Akkor ismét elővesszük 
szellemi és erkölcsi javainkat és magunk ipar-
kodunk azok értékét felderíteni. 

így volt ez mindig! A bölcseletnek és az 
emberi gondolkodásnak története elbeszéli, mint 
tékozoltuk el legértékesebb javainkat és mint 
szedegettük azokat ismét vissza. Ez az emberi 
szellem tragédiája ! 

2. A görög felvilágosodásnak, a szofisztikának 
története hű képét adja a minden föltétlen, a 
minden egyetemes érvényű szellemi, erkölcsi és 
társadalmi igazságok ellen küzdő és csak ön-
magában bizó, a maga erejére támaszkodó alany 
lázadásának. Viszont a nagy Sokrates, Plátó és 
Aristoteles gyönyörű példáját nyújtják, hogy 
rombolásból, pusztításból pusztán negatív szel-
lemi és erkölcsi elvekből az élet, a művelődés 
meg nem élhet és a fejlődésnek a haladásnak 
szükségük van szilárd alapokra, rendíthetetlen 
gondolattörvényekre és erkölcsi igazságokra. 

E nagy bölcselők nyomában fellépő ujabb 
kételkedés ismét megkezdette ugyan a tagadás 
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munkáját, de megint csak nem tudott az életnek 
szilárd alapot vetni és a sztoikus nyugalom, vagy 
az epikureusi pihenés karjaiba dobta magát. 
Csak arra ügyelt, hogy a nyomorúság, a fájdalom, 
a szenvedés meg ne támadja, ne kelljen küzdenie, 
harcolnia, hanem procul negotiis élvezze a 
földnek javait és úgy múljék ki e világból ! 
Az ember lemondott arról, hogy a titkokat le-
fátyolozza ; lemondott értelmének megvilágító 
erejéről ; beledőlt a természet folyásának tova-
illanó árjába, mert azt hitte, hogy úgy sem ismerhet 
meg semmit, úgy sem láthat meg semmit. Voltak 
ugyan akkor is misztikus lelkek, akik apokalip-
tikus víziókban és titokzatos megérzésekkel töre-
kedtek a Végtelennel, a Természetfölöttivel kapcso-
latba jutni, de ezeknek tanúbizonyságai is csak 
alanyi erővel bírtak, egyetemes érvényességre 
nem emelkedtek. 

A «lumen ad revelationem gentium» hozta 
meg számunkra a fényt, a világosságot. A testté 
lett Ige saját személyében összekapcsolta az 
embert az Istennel ; az időt az örökkévalósággal ; 
az igazságot a hittelj; a természetet a kegyelem-
mel ; a szükségszerűséget a szabadsággal ; az 
anyagot a szellemmel. Benne egyesült a véges 
és a Végtelen; a halál és az élet; a mindenek 
felett álló Teremtő és a teremtmény. Az Ige 
szemléletében pedig felderengett az ember előtt 
a nagy tény, hogy ő maga is a mindenség 
középpontjában van; átmenete a múlónak és az 
elmulhatatlannak. Azért mind a kettőnek termé-
szetét és törvényeit önmagában kifejezésre kell 
hoznia ; célját a természet és kegyelem rendjében 
be kell töltenie. 

Mikor még «sötétség« voltunk, homályban 
tapogatóztunk. Kerestük önönmagunkat és nem 
találtuk meg, mert csak a természetben és kívü-
lünk szemlélődtünk. Véltük, hogy a természet 
erőiben, titkos működéseiben saját magunk 
működésének titkára is rányitunk. Azonban leg-
bensőbb emberi természetünket, az anyagnak és 
a szellemnek benső összeforrását a legnemesebb 
gondolkodók sem ismerték meg. 

A kereszténység nagy hitigazságai képezik 

szellemi életünknek és a világrendnek is alapjait, 
ezeket lehet tudományosan magyarázni, bölcseleti 
és természettudományos érvekkel megvilágítani, 
de nem lehet kiküszöbölni. Isten és a világ, 
lélek és anyag, szabadság és szükségszerűség, 
gondviselés és szükségszerű természetfolyamatok ; 
erkölcs és örök boldogság, ezek azok a párhuza-
mosan egymás mellett álló oszlopok, amelyeken 
nyugosznak gondolkodásunk alapelvei, isme-
reteink megbízhatósága, erkölcsi igazságaink 
megdönthetetlensége, ami végső célunk, a világban 
uralkodó rend és célszerűség és végül mindennek 
törekvése, vágya, hogy az Alkotó akaratát meg-
valósítsa. 

Az ember mindig hajlandó volt nyakló 
nélkül bölcselkedni ; sokfélekép megpróbálta és 
megpróbálja Isten, lélek, gondviselés, cél, szabad-
ság nélkül a világnak és önmagának életét meg-
magyarázni, de sikertelenül. Kísérletei közben 
ugyan a természetnek ismeretlen rétegeit fel-
szántotta és mélyebben pillantott a mindenség 
működésébe, de a nagy Tervezőt sem önmagának, 
sem a természetnek világából ki nem törülhette. 

Vonuljanak el szemeink előtt a nagy 
gondolatrendszerek. Gondoljuk át a materia-
lizmus, a naturalizmus, a senzismus tételeit; 
vagy tekintsük a túlzó spiritualizmus, a panthe-
izmus,a panpszihizmus gondolatait! Megoldot-
ták-e ezek a világrejtélyeket? Meglehetett-e a 
természet vagy az ember titkait egy, akár anyagi, 
akár csupán szellemi elvből magyarázni? Nem 
jutott-e a gondolkodás mindig zsákutcába, kétel-
kedésbe? A régi bölcselők kételkedése (Pirho-
nizmus), Kant, Spencer, Herbert agnosticismusa, 
James iskolájának pragmatizmusa, Vaihinger 
«Mintha» bölcselete szükségszerű kifolyása az 
egyelvűségre való törekvésnek. 

Mennyit fáradozott az emberi szellem, hogy 
a természet erőit szellemiekkel kibővítse! Mint 
dolgozott azon, főleg a XIX. században, hogy az 
ember legmagasabb képességeit a fejlődés vilá-
gánál valami titokzatos érzésből, mint ősi világ-
elemből a növényi és az állati érzeteken keresz-
tül kiszőjje és pusztán természeti forrásokból 

ÄNGSTER JÓZSEF és FIA 
orgona- és harnioniam-tjyár, PÉCS. 

O O Alapíttatott : 1867. évben. O O 
A bpesti Bazil ika nagy orgonájának épitői. 

Csak e lső dijakkal kitüntetve. 
Pécsi orsz. kiállításon legelső díjjal, állami aranyéremmel kitüntetve. 

Ajánlják kitűnő hangú és erős szerkezetű 
légnyomatu és elektromos berendezésű 

ORGONÁIKAT 
a legjutányosabb árak mellett, művész ies 
kivitelben, o o o Baktáron kitűnő hangú 

harmoniumok minden nagyságban. 
Elekt romos f u j t a t ó ké szü l ékek . Árjegyzéket kívánatra ingyea. 
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mechanikus hatásokból és visszahatásokból ki-
építse! Kezeink között ellágyult a durva anyag 
és elsimult rejtélyes sugarakká; új erőknek és 
erőhatásoknak jutottunk birtokába, de mindezek 
azért csak az anyag titkait tárták fel és semmi 
ujabb adatot nem nyújtottak sem a világ szín-
pompás világának, formagazdagságának, rendjé-
nek és célszerűségének megértéséhez, sem a 
szellem életének mélységesebb áttekintéséhez. 
Az a régi elv: agere sequitur esse, ma is meg-
dönthetetlen ! A cselekvések világát ma sem lehet 
egyszerűsíteni; egy «esse»-re átruházni. A cselek-
vések, működések és értékek annál inkább sora-
koznak két lét körül, mennél átfogóbb és mennél 
élesebb és mélyebb tekintetet vetünk termé-
szetükre és mivoltukra. 

3. Manapság a szellemi élet ismét nagy 
érzékenységet és finom megértést tanúsít a 
gondolatok, az eszmék szépsége, természete és 
világot mozgató ereje iránt. Néhány év előtt 
Paulsen keserűen mondotta, hogy korunk jellem-
vonása «Glaube an die Macht und Unglaube an 
die Ideen». 

Szellemi életünk divata megváltozott! Nem 
az erő, hanem a lélek, a szellem lép ismét elő-
térbe. Nem az érdekel már, hogyan fejlődött ki 
az ember; lehet-e ősnemzés? Az élet eredete, a 
leszármazás elmélete annyi nehézséggel küzd, 
hogy jobb már velük nem is foglalkozni. De a 
gondolatok mélysége, anyag-fölényes természete 
nyilvánvaló. 

A szellem minden időkben úgy tűnik fel, 
mint önálló, mint mindig egyformán mély, egy-
aránt széles valóság. A primitív ember szellemi 
világában épúgy megtaláljuk a lélek működé-
sének szédítő örvényeit, mint a modern ember 
életében. Sőt vannak nagy lelkek, akiknek gondo-
lataik soha el nem hervadnak, a földön is halha-
tatlanok és utolérhetetlenek. Hogyan lehetséges 
ez? Miért bámuljuk ma is Herakleitost, Sokratest, 
Plátót, Aristotelest, szent Ágostont, szent Tamást, 
Dantét, szent Ferencet, Shakespearet, Miltont, 
Goethet stb.? Miért csodáljuk a művészek láng-
elméjét ma is csak úgy, mint az ő korukban? 
Mert a lélek bennük szuverén módon nyilatko-
zott meg és szuverénul szólnak a századokhoz. 

Alomból ébredünk fel ismét! Félre tesszük 
elfogultságainkat, előítéleteinket. Szégyeneljűk 
gyerekes önfejűségünket, amellyel minden áron 
azon voltunk, hogy alanyiságunkat és divatos 
tévedésekkel eléktelenített érzékies eszünket 
érvényesítsük. Az impresszionizmus, amelynek 
régen «carpe diem» volt a jeligéje és akkor is 

csak a gyönyör, a kiélés hajhászatában merült 
ki, mint ma, lassan háttérbe szorul, mert nagyon 
szegényesnek, nagyon egyszerűnek bizonyult 
gondolataiban, művészi formáiban, sertéseket 
felhizlaló erkölcsi Ítéleteiben. Megint hátra 
nézünk, az emberiség hagyományaira, nagy 
múltjára. Ismét újjászületés előtt állunk. Világ-
nézetünk, művészetünk, erkölcsi felfogásunk 
komolyabb, súlyosabb szellemiesebb lesz. 

4. A bölcselő hivatása az idők szellemi 
változásait figyelemmel kísérni. A bölcselő a 
szellemi világ súlyának mérője, időjárásának 
jelzője. A bölcseletben pirkad, vagy a bölcseletben 
borul el először egész emberi életünk ege. Ma a 
bölcselet ismét az idealizmus, a szellem ere-
jének felderengését jelzi. Idealizmus van Ame-
rikában, idealizmus Angliában és Olaszországban 
és nagy erővel lépett fel Franciaországban és 
Németországban. Máskép beszélünk már a lélekről 
a vallásról és Istenről, mint tíz év előtt! 
Másképen pedig azért, mivel a lelki élet elem-
zése annyi finomságra, annyi sajátos lelki erőre, 
oly gazdag lelki működésre és lélekből fakadó 
hatásokra bukkant, hogy kénytelenek voltak az 
«agere sequitur esse» álláspontjából a lélek 
egész életét önálló, az anyagvilágon kívül eső 
területnek nyilvánítani. A vallásos élet nagy 
alakjaiban pedig Isten kegyelme annyira szembe-
szökő, annyira természetfölötti, hogy a neu-
raszténia, a hisztéria és epilepszia többé csak az 
orvosi anyagelviiség híveinél talál hitelre. 

Elváltoztak tehát divatos nézeteink és egész 
életfelfogásunk komolyabb és emberségesebb 
lett. A hagyományok tisztelete, az egyház meg-
becsülése, isteni küldetésének elfogadása ismét 
kedves gondolatok. A régi értékek felújulnak és 
szomjas lélekkel fordulunk azokhoz. Ma már 
nemcsak a művészet merít benyomásokat, lendí-
téseket a középkor emlékeiből, de oda tér vissza 
minden tudomány, minden politikai, társadalmi 
és erkölcsi mozgalom is. Az a kor már nem egy 
sötét, nyers, irdatlan kor, hanem ellenkezőleg 
sok szellemi értékkel, gazdag érzésekkel, hatalmas 
művészi törekvésekkel megáldott világ. A fiatal 
népek életbőségének, tavaszi virágzásának szaka, 
amelyre úgy tekinthet le a XX. század, amint 
egy öreg ember visszaemlékezik álmokkal és 
reményekkel átszőtt ifjúságára. 

Ennek a változásnak mi szivből örülünk. 
És mikor a demagógia még mindig az anyag-
elvűség megrokkant paripáján halad előre és még 
mindig a rombolásban találja egy szebb élet 
zálogát, és a tagadásban látja az emberi szellem 
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haladását; nekünk bizó lélekkel kell szemlélnünk 
a «philosophia construens», az építő, a tovább 
fejlesztő bölcseletnek útjait, amely vigasztalással 
és reménnyel tölt el, hogy minden dac és ellen-
kezés elvégre is megtörik az emberi lélek egész-
séges és igazságra termett erőin. 

Ez a «consolatio philosophiae» a bölcselet-
nek vigasztalása. 

Ennek a bölcseletnek, ennek a felépítő gon-
dolkodásnak és szellemi irányzatnak elveit és 
eredményeit kívánjuk időnkint közölni és meg-
beszélni. Az anyagelvűség és a leszármazás ellen 
folytatott szellemi harcaink között eddig inkább 
védelemre szorultunk. Ezentúl a magunk ösvé-
nyén, a mi gondolkodásunk nyílegyenes ösvé-
nyein kell előre haladnunk és a mi sok csatát 
kiállott elveinket kell népszerűsítenünk, köztu-
datba hoznunk. 

Nincs okunk, hogy féljünk ! Azok az elvek, 
amelyek a keresztény gondolkodásnak alapjait 
képezték, eddig meg nem rendültek! Rajtuk 
nyugszik az idő és a mi örökkévalóságunk. Azzal a 
szeretettel, amellyel az Úr Jézus gyámolította az 
emberi szellemet és értelmet, azzal kell nekünk 
is a keresztény gondolkodás vezető tételeit a 
mai haladás és a mai gazdag szellemi élet ke-
retében kidomborítani. Nyilvánvalóvá kell ten-
nünk, hogy Ő ma is a világ világossága, «lumen 
ad revelationem gentium». Ma is forrása az élet-
nek, a termékeny igazságoknak és útja az er-
kölcsi életnek. 

A «lumen gentium» a mi reményünk! 

A kath. p a p s á g k o n g r u a - é s k o r p ó t l é k ü g y e 
é s a kath . tan í tók f i z e t é s e . A nagymélt. magyar 
püspöki kar a mult héten megtartott konferenciáján 
ezen üggyel is foglalkozott. Arról van szó, hogy az 
állam vagy a vallásalap egészítse ki a lelkészi, hit-
tanári, tanítói fizetéseket addig a fokig, amely a 
tisztességes megélhetést biztosítja, mert az egyház a 
maga erejéből ekkora kiadásokra képtelen. A püs-

pöki kar tanácskozásaiban jogosnak, méltányosnak 
szükségesnek tartotta a fizetések rendezését ; állja azt 
hogy a kongruaalapba ezután is befizeti a maga 
700.000 korona hozzájárulását, de újabb tehervise-
lésre nem képes. Az önálló hatáskörrel működő 
lelkészek fizetése 3000 koronáig lenne kiegészítendő 
olyformán, hogy ha pl. valaki ma kongruakíegészí-
tést élvez vagyis 1600 korona a fizetése, husz évig 
plébános, akkor öt-ötévenkint 4Ü0 korona korpót-
lékot kap háromszor, negyedszerre pedig 200 ko-
ronát. 

Három és fél korpótléknál többet senki sem 
kaphat, mivel a kiegészített fizetés 3000 koronánál 
nagyobb nem lehet. Aki pedig már 3000 koronás 
vagy nagyobb javadalom élvezetében volna, az sem-
miféle korpótlékot nem kap. Az első ölesztendei segéd-
lelkészi működés a korpótlékba be nem számítható, 
a többi segédlelkészi éveknek pedig a fele utólag, a 
plébánosi vagy adminisztrátori kinevezés után be-
számítható. Ha tehát valaki 15 évig káplán s utána 
plébánossá nevezik ki, akkor a régi kongruához az 
első korpótlékot kapja meg, összesen 1600 + 400, — 
vagyis 2000 korona fizetést. 

A hiltanárokra nézve az a tervezet talált elfo-
gadásra, hogy a rendes tanári fizetésfokozatnak meg-
felelő külön hittanári fokokba volnának a hittanárok 
sorolandók, a hittanárokat szolgálati éveik szerint 
központilag a hercegprimási hivatalban nyilvántar-
tanák s a megyéspüspökök felterjesztésére a herceg-
prímás nevezné ki annak az évi összegnek erejéig, 
amelyet a minisztérium a költségvetésből egy ösz-
szegben átutalna, amiáltal eléretnék az, hogy a ki-
nevezések nem ötletszerűen, hanem sor szerint tör-
ténnének és rendszeres előmenetelnek volna helye. 

A kath. tanítók fizetését illetőleg az a vezérelv 
fogadtatott el, hogy a katholikus tanítók fizetése le-
hetőleg egyenlősítendő az állami tanítókéval s a 
kántori jövedelmekből a tanítói fizetésbe legfeljebb 
hatszáz korona számíttassék be. Nem állott azonban 
módjában a nmélt. püspöki karnak állást foglalni és 
orvoslást keresni az ellen, hogy az állami tanítók 
gyorsabb előmenetelben részesüljenek és pedig 
azért, mivel az állam a jövőben is válogatni akar a 
legjava között. 

OBERBAUER A. UTÓDA 
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H I II. AZ ÖRÖK VAROSBOL ŒM 

Ujabb k ö n y v e k az Index-en . Az Oss. Rom. 
közli, hogy az Index-Congregatio f. é. január 13-án 
hozott decretumával megtiltotta és az «Index lib-
rorum prohibitorum»-ba foglaltatni rendelte a követ-
kező müveket: 1. Begeye és Favero: «S. E. Möns. 
Arcivescovo L. Puecher-Passavalli, Predicatore 
Apostolico, Vicario di S. Pietro», Ricordi e lettere 
(1870—1897), Milano, Torino, Roma, 1911. — 2. K. 
Holzhey, Kurzgefasstes Lehrbuch der speziellen 
Einleitung in d. A. T., Paderborn, 1912. — 3. Laspiasos, 
Mi concepto del mundo etc., San-Salvador, 1911; 
u. az, Discurso sobre la fdosofia, Barcelona, 1912. 
4. 45 Thesen zur Gewerkschaftsencyklika «Singulari 
quadam» von Ghibellinus und Germanicus etc., Her-
ford in Westf. 1912. — 5. V. Ferracci. Cenni biografici 
d. Serva di Dio Paola Mandatori-Sachetti, Roma, 1905. 
— Ezenkívül még közhírré teszi az Index-Congregatio, 
hogy Izsóf Alajos, Th. de Cauzons és V. Ferracci, 
kiknek könyveit a Congregatio eltiltotta, magukat 
dicséretesen alávetették a decretumnak. 

A N a g y - K o n s t a n t i n ide jébő l s z á r m a z ó 
r ó m a i bazi l ikák. Orazio Marucchi-1, a ma élő egy-
házi műarchaeologusok legjelesebbikét, a mult hetek-
ben megkérdezték Rómában, mely római bazilikák 
származnak Nagy-Konstantin idejéből? Marucchi 
erre ezen bazilikákat nevezte meg, mint Konstantin-
féle bazilikákat : 1. S. Pietro in Vaticano. 2. S. Paolo 
fuori le mura. 3. S. Croce in Gerusalemme. 4. S. Ágnese 
in via Nomentana («fuori le mura»). 5. S. Lorenzo fuori 
le mura. 6. SS. Marcellino e Pietro in via Labicana. 

A patr iarchátusokró l az 1 9 1 3 . é . A n n u a r i o 
n y o m á n . Az új Annuario Pontificio szerint a pat-
riarchatusok száma jelenleg 14, amelyek közül 4 az 
ü. n. patriarchatus maiores csoportba tartozik és 
ezek: 1. Konstantinápoly (lat. szert.) 2. Alexandria 
(lat. szert.). 3. Antiochia (lat. szert.). 4. Jeruzsálem 
(lat. szert.). Az első három csak jogilag létező patri-
archatus, míg a jeruzsálemi 1847. óta valóságos (de 
iure et de facto) latin szertartású «sedes residentialis», 
amelyet jelenleg Camassei Fülöp bir ; az előbbi három 
cimet és rangot előkelő római praelatusok birják, az 
elsőt Ceppetelli vicegerente di Roma, a S. Offizio con-
sultora, a másodikat D. Marinangeli a Congr. Slud. 
consultora, a harmadikat pedig L. Passerini pápai 
vice-camerlengo birja. A többi 10 patriarchatus közül 
négy latin szertartású és pedig csak címzetes («patri-
archatus minores») és pedig: 1. Nyugatindiák patri-
archája, aki mindig egyúttal a toledoi érsek (Spanyol-
országban). 2. Iíelelindiák patriarchája, aki mindig 
egyúttal a goai érsek. 3. A lisszaboni patriarcha. 
4. A velencei patriarcha. 

A hátralevő 6 patriarchatus az egyesüli keleti 
egyházaké és pedig: 1. Az alexandriai kopt patriar-

chatus. (Pár év óta a volt patriarcha hitehagyása 
folytán üresedésben, most is így van még; bár Cyrillus 
Macaire patriarcha már visszatért, mégis csak mint le-
mondott patriarcha van nyilvántartva.) 2. A syrek 
antiochiai patriarchatusa. (Rezid. : Mardin.) 3. A maro-
niták antiochiai patriarchatusa. (Rezid.: Bikorchi, a 
Libanon hegységben.) 4. A görög melchiták antiochiai 
patriarchatusa. (Rezid. : Damaszkusz.) 5. A khaldaeusok 
babyloniai patriarchatusa. (Rezid.: Mossul.) 6. Az 
örmények ciliciai patriarchatusa. (Rezid.: Konstanti-
nápoly.) Ezen keleti patriarchatusok, kivéve az ale-
xandriait, valóságos patriarchatusok, mert több ér-
sekség tartozik alájuk ; az alexandriai kopt patriar-
chatus alá azonban csakis két püspökség tartozik; 
ez tehát csak olyan patriarchai rangú metropolita, 
mint a lisszaboni, a velencei és a goai. 

Érdemes még megjegyezni, hogy jeruzsálemi 
latin patriarchatus, továbbá az alexandriai kopt, 
valamint a syr, a maronita és a melchita antiochiai 
patriarchatusok nem vétetnek be a püspököknek és 
érsekeknek «Sedi residenziali» jegyzékébe, hanem 
csak külön helyen, a bibornokok után egy csoport-
ban említtetnek fel, együtt a «patriarchatus maio-
res»-ekkel, míg a khald és az örmény patriarchatusok a 
négy nyugati cimzetespatriarchával együtt előfordulnak 
itt is, de a nagy patriarchatusok után külön alcsoport-
ban és fel vannak véve a «Sediresidenziali»-jegyzékbe 
is. Ez utóbbiakat tehát a kúria csak patriarchai 
címmel bíró püspöki székeknek, míg az előbbieket 
igazi patriarchatusoknak tekinti és nem csupán 
címzeteseknek, bár a konstantinápolyi, az alexandriai, 
antiochiai latin patriarchák már nem bírnak saját 
egyházmegyei területtel és épen ezért nincsenek is 
rezidenciára kötelezve. Ezen három patriarchatus 
székhelyén különben a latin szertartású hivek részére 
egy-egy ott székelő apostoli delegatus van kirendelve. 

Az aposto l i d e l e g á t u s o k fajai az új pápai 
c ímtár szer int . Az apostoli delegátusoknak három-
féle faját különbözteti meg a névtár. 

Az I. csoportba tartoznak azok az apostoli dele-
gátusok, akik a pápai diplomáciái testilletnek tagjai 
(Colombia, Costarica, Peru) és a pápai államtitkárság 
alatt állanak. Ezekről már múltkor szóltunk. 

A II. csoportba tartoznak azon apostoli delegá-
tusok, akik a latin szert, hivek részére vannak kiren-
delve és a S. Congregatio de Propaganda Fide alá 
tartoznak olyan missioterületi («terrae niissionis») 
helyeken, ahol a latin szertartásuak részére nin-
csenek szervezett püspökségek és egyházmegyék, 
mert a kath. hivek túlnyomólag keleti rítusokat követ-
nek. Ilyen «delegatio apostolica»-k vannak e váro-
sokban: 1. Konstantinápoly. 2. Alexandria (Egiptom 
és Arábia részére). 3. Athen. (Görögország részére). 
4. Kandy (Ceylon és egész Kelet-India részére). 
5. Mossul (Mesopotamia, Kurdistan és Kis-Örmény-
ország részére). 6. Urmiah (Perzsia részére). 7. Bey-
ruth (Siria részére). 
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A III. csoportba tartoznak azon apostoli delegá-
tusok, akik a S. Congregalio Consistorialis alá vannak 
rendelve olyan rendes kormányzatú («provinciáé 
Sedis Apóst.») helyeken, ahol csak latin szertartású 
hivek és ezek részére rendes egyházmegyék vannak, 
de ahol kívánatos, hogy a pápai kormányzat is 
állandó kormányzati képviselővel (nem diplomáciai 
képviselő!) bírjon. Ilyen «apostolica delegatio»-k 
vannak e városokban : 1. Ottawa (Canada részére), 
2. Havanna (Cuba és Portorico részére). 3. Manila 
(A Fülöp-szigetek részére). 4. Mexico. 5. Washington 
(Az Egyesült-Államok részére). 

Archaeolof l ia i le let . Római külön tudósítónk 
jelenti : Groltaferrátában a fényes múltú Szt. Nilus 
apátság területén, melyben a baziliánus szerzetesek vi-
rágzó kulturtelepet tartanak fenn, rövid idő előtt 
ásatás közben őskeresztény sírboltra bukkantak. 
A leletet roppant értékessé és nagyfontosságúvá teszi 
egy freskókép, mely kitűnő állapotban, friss színek-
kel került napvilágra. A kép Krisztust ábrázolja, mint 
világbirót, környezetében két szenttel. A kiszivárgott 
hír szerint a Krisztus-typus kiválóan szép és nagy-
becsű adatot szolgáltat a művészettörténet számára. 
A baziliánus szerzetesek a talált kincset mindezideig 
féltékenyen őrizték, sőt még az olasz kormány által 
is respektált vatikáni archaeologiai bizottság előtt is 
tökéletesen elzárták, míg nem most felsőbb intézke-
dés engedékenyebbé tette őket. A bizottság legköze-
lebb pontos leírást fog készíttetni az érdekes leletről. 

A Vatikán é s a vá lasztások . Római külön 
tudósítónk jelenti: Az új olasz választási törvény, 
mely a szavazók számát nagyarányban fo»ja növelni, 
sok aggodalomra ad okot a liberális lapoknak, me-
lyek minden módon arra törekesznek, hogy a Vati-
kán terveit a választásra nézve kitudakolják. E cél-
ból az Unione Popolare (olasz népszövetség) mun-
kásságát kisérik éber figyelemmel s minden legki-
sebb mozzanatot naivságig mesterkélt magyaráza-
tokkal tálalnak olvasóik elé. 

Conte della Torre f. hó 26-án Velenczében tar-
tott beszéde elé óriási reményekkel néztek ezek a 
lapok annál is inkább, mert az Unione Popolare 
Cattolica új elnöke velencei beszéde előtt Oszentsé-
génél tisztelgett és utasításokat kért. Nagy volt azon-
ban a csalódásuk, mikor a nagysikerű velenczei gyű-
lésen újra csak a kipróbált elv hangoztatását hal-
lották, az Unione Popolarénak felül kell emelkednie 
a pártok keretein, mert neki nagyobb célja van, 
semhogy kicsinyes politikai érdekek szolgálatába áll-

hatna. Az Unione célja az, hogy talpraállítsa a 
katholikusokat, kik egy, tisztára katholikus országban 
mintegy bojkottálva vannak minden polgári téren, 
holott ezen igazságtalan üldözéssel szemben a nem-
zeti érzületnek mindenkor őszinte próbáját adják. 
Az Unione fel akarja ébreszteni az olasz társadalom 
lelkiismeretét, hogy követeljék az iskolák felszaba-
dítását a mai vallástalan és erkölcstelen nevelés 
kényszere alól. A «szabad iskola» — ezen nálunk 
gyanúsan hangzó fogalomtartalom helyett — nemes, 
a lelkiismeretszabadsággal egybehangzó értelmet nyer, 
mely körül Olaszországban erős hullámzás mutat-
kozik máris. Az Unione a gyermek vallásos nevelé-
sét — melynek hiánya már-már tökéletes anarchiá-
val fenyegeti a fiatal országot — a patronázsok 
útján igyekszik biztosítani egyelőre is, melyek a 
laikus morális" alapján álló Ricreatoriókkal szemben 
eredménnyel vették fel rövid idő alatt a versenyt. 

Della Torre gróf határozott szavakban világít 
reá a római kérdés mai állására, amelyet a libe-
rálisok mindenáron nemzetellenes jellegűnek igye-
keznek feltüntetni. A pápa függetlensége vallási kér-
dés és nem politikai, és miután a pápa szabadsága 
a vallás szabadságának egyedüli biztositéka, épen 
ezért a garancia-törvény, melyet a kormány a pápá-
nak fölajánlott, épen nem elegendő, amennyiben 
jogi szempontból nincs védve esetleges szeszélyes 
változtatásoktól. Főleg nincs rendezve a kérdés a 
nemzetközi jog szempontjából, amennyiben egy, 
Olaszországgal ellenséges nagyhatalom az egyház kor-
mányzatát a pápának az államtól való függősége miatt 
megnehezítheti a saját területén. Itt a liberális körök 
érzik maguk is a szavak súlyát és a beszéd e részét 
meglehetősen szótlanul fogadják. Ha az Unione Popo-
lare ezen elv értelmében a mérsékelt, de határozott 
irányú küzdelmei társadalmi szervezkedés útján 
megkezdi, akkor lehet némi remény a római kérdés 
megoldására. A kérdést azonban a politikai párt-
szenvedelem zsákmányául odadobni nem szabad. 
Viszont azonban nem szabad a dolgot másodrangú 
ügynek sem tekinteni, és árulást követnek el lelki-
ismeretük ellen mindazok, akik a szokott vádaktól 
való félelmükben erről lemondanak. Meg kell jegyez-
nünk, hogy a gróf beszédjét az Osservalore Romano 
a Vatikán felfogásával teljesen egyezőnek jelenti ki. 
Csalódtak tehát a harcra vágyó elemek. 

Az Unione Popolare nem fog reakcionarius párt-
küzdelmet fölvenni, hanem biztos, céltudatos munká-
val törekszik a szabadkőműves liberalizmus alatt 
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elnyomott lelkiismeretbeli szabadságot a pápaság és 
katholicizmus számára kivívni. 

Egy másik kisértet a december 2-án az Acta s. 
Sedis-ben közölt figyelmeztetés ügye néhány olasz 
kath. lapra vonatkozólag. Tény az, hogy ezek a lapok 
hivatalos organumai a parlamentben levő kath. 
párttöredéknek, melynek működése nem felel meg 
mindenben a Vatikán intencióinak. Merész fantázia 
kell azonban ahhoz a liberális lapokban terjesztett 
hírhez, hogy mikor a Vatikán a jelzett lapokról ki-
jelenti, hogy azok nem hivatalos organumai, akkor 
egyúttal elitéli a kath. szervezkedést s ezt leszi a 
kormány érdekében és sugalatára, melynek kelle-
metlen volna egy szervezett kath. parlamenti párt; 
másrészt a Vatikán is fél egy nemzeti katholikus 
pártalakuláslól. Ezeknek a híreknek a konstrukciója 
magában is elárulja a tendenciát, mely nem más, 
mint hogy a közvéleményt megtévesztve úlját szeg-
hessék a kath. öntudat ébredésének és a választások-
nál való esetleges megnyilvánulásának. Teszik pedig 
ezt épen most, mikor a kiterjesztett választójog alap-
ján fog a közel jövőben a választás történni azon 
eléggé megokolt félelemben, hogy a leginkább a még 
vallásos szegény népből kikerülő szaporulat nem lesz 
épen a blokkok támogatására. 

III. TUDOMÁNYOS CIKKEK, g/D eo e/a 
co eo KÖZLEMÉNYEK, ÉRTEKEZÉSEK 

A hadkötelesek nősülési tilalmának meg-
szüntetése. 

A házasság kérdését az egyház elsősorban vallási 
szempontból tárgyalja, midőn Pál apostolnak arra 
az álláspontjára helyezkedik, melyet ez a korinthu-
siakhoz intézett első levelében (7. rész) foglalt el, 
hogy t. i. aki megházasodik, jól teszi, aki nem háza-
sodik meg, jobban teszi. Az egyház tehát, a «melior 
vita», a tökéletesebb élet választhatása érdekében, 
a coelibatust előbbre helyezi ugyan a házaséletnél ; — 
mint ahogy ezt a papi nőllenségnél és a szerzetesi 
szüzességi fogadalomnál érvényesíti is, — emellett 
azonban a házasságokat ugyancsak vallási szem-
pontból nemcsak helyesli, mint ahogy Pál apostol 
is azt követeli, hogy a paráznaság veszélye miatt a 
férfinek tulajdon felesége és az asszonynak tulajdon 
férje legyen, hanem a keresztények házasságát 
isteni rendelésre hivatkozva, szentségnek tekinti. 

A világi törvényhozások a házasság kérdését az 
állami hatalom és inkább a gazdasági jólét szem-
pontjából kezelték. 

így az antik népek felfogása kedvezett a házas-
ságnak; különösen a római államhatalom kedvezett 
az ő intézményeivel a házasságnak, mert hódító 
politikája sok katonát és adófizető polgárt követelt. 

A zsidók szintén előmozdították a házasságkötéseket, 
amire a Szentírás ama szavai folytán érezték magu-
kat kötelezve, hogy legyetek termékenyek és szapo-
rodjatok. 

Az újabbkori államok egészen a XVIII. század 
végéig szintén kedveztek a házasságnak, abból in-
dulva ki, hogy a nagy népesség alkotja a gazdag-
ságot; ez volt Colbert felfogása, melyet a többi 
államok, ezek között Oroszország is követett, hol 
egy 1607. évi törvény arra kötelezte a földesurakat, 
hogy férfi jobbágyaikat 20, női jobbágyaikat pedig 
18, éves korukban házasítsák meg, aminek elmulasz-
tása a jobbágyok fölszabadítását vonta maga után. 
Nálunk pedig a jobbágynak az urasági tiszt paran-
csára kellett nősülni, különben becsukták.1 

Mikor azután Malthus Tamás Róbert 1798. év-
ben Londonban megjelent «An essay of the principe 
of population» című munkájában arra figyelmeztette 
a népeket, hogy míg az emberek mértani arányban 
szaporodnak, addig az élelmi szerek csak számtani 
arányban emelkednek, a népszaporodás utáni vágyat 
a túlnépesség miatt való aggodalom foglalta el, mert 
féltek a túlnépességgel járó nyomortól. 

Innen kezdve az államok inkább korlátozták a 
házasságokat, s különösen a család megélhetésének 
kimutatását kezdték követelni, amivel kapcsolatosan 
különböző nősülési tilalmakat állítottak fel, s a föld-
höz ragadt szegény nép földesúri vagy hatósági en-
gedély nélkül nem igen léphetett házasságra; az 
állam pedig a katonák, pénzügyőrök s más alkal-
mazottjainak nősülhetését kötötte előleges hatósági 
engedélyhez. 

A mai doktrína, az állami mindenhatósággal 
szemben az egyén jogainak érvényesítését követeli; 
e jogok közé tartozik a házasság megkötésének sza-
badsága is, minélfogva indokolatlannak kell tekin-
teni a házasság megkötésének minden oly korláto-
zását, mely az egyén magánjogaiba nyúl bele, anélkül, 
hogy erre a közérdekből valóban szükség volna. 

Ilyennek lehet tekinteni a hadkötelesekre vonat-
kozó nősülési tilalmat, mely a mult századok emlé-
keiből maradt fenn, de amelyet most báró Hazai 
Samu honvédelmi miniszter, 1913. évi január 20-án 
kelt 9000. számú körrendeletével, egy tollvonással 
megszüntetett, szószerint ekként rendelkezvén: 

«A véderőről szóló 1912. évi XXX. törvénycikk 
40. §-ának második bekezdésében kapott törvényes 
fölhatalmazás alapján, az állítási kötelezettségüknek 
még eleget nem tett férfiak nősülhetésére vonatkozó 
tilalmat, 1913. évi februárius 1-től kezdve, esetleges 
újabb rendelkezésig megszüntetem». 

A nősülési tilalom e megszüntetése nem képez 
ugyan meglepetést —- hiszen a mostani védtörvény-
hez készült megokolás (70. lap.) már jelezte, hogy a 

1 Acsády Ignác : A magyar társadalom 1680. körül. Szá-
zadok, 1886. évf. 20. lap. 
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nősülési tilalom teljes beszüntetése terveztetik, s 
hogy erre való tekintettel szövegeztetett a védtör-
vény 40. §-a, — azért mégis mindenütt kellemes 
feltűnést fog kelteni annak elrendelése, mert hiszen 
a földmives népnek mindig nagy érdeksérelmével 
járt az, hogy a női munkaerőnek a házassági kö-
telék útján való megszerzése nehézségekbe ütközött. 

A hadkötelezettségüknek még eleget nem tett 
ifjak nősülési tilalmát két okkal támogatták: 

1. A katonai kiképzés szempontjából előnyös, 
ha az ujonczok figyelme el van terelve az otthon-
maradt családtól; 

2. pénzügyi szempontból előnyös, ha mozgósítás 
esetében minél kevesebb ellátatlan családtag állami 
segélyezéséről kell gondoskodni. 

Ezek közül az előbbi érv a nyomósabb. Tekin-
tettel azonban arra, hogy a hadkötelesek közül 
átlag csak 22% alkalmas a hadi szolgálatra, s föl-
téve, hogy Magyarországon átlag 20.000 hadköteles 
nősiil évenkint, akkor is csak 4400 besorozott nős 
újoncnak kiképzése fog (a családi gondok cimén) 
nagyobb nehézségbe ütközni, s fog az ujoncoktatók-
nak nagyobb munkát okozni; ez a 4400 alig számba-
vehető percencet képez a 65.673 közös hadseregbeli 
és 21.500 honvédségi, összesen 87.173 újonc és leg-
alább 13.000 póttartalékos, kerekszámban tehát 
100.000 kiképzendő katonához. 

A pénzügyi szempont azért bír kisebb jelentő-
séggel, mert (amint ezt a megokolás is kiemeli a 
69. lapon) mozgósításkor a pénzügyi teher túlnyomó 
része nem a tizenöt-húszezer nős tényleges katona, 
hanem a több százezer mozgósított tartalékos és 
póttartalékos katona hátrahagyott családtagjainak 
segélyezéséből és ellátásából keletkezik; ezeknek 
nősülését pedig sem katonai, sem pénzügyi szem-
pontból korlátozni nem lehet. 

A nősülési tilalom megszüntetését elsősorban 
közgazdasági okokból sürgették; nevezetesen Heves 
vármegye 1903. évi december 14-én tartott rendes 
évnegyedes közgyűléséből azzal a megokolással kérte 
a képviselőházat a nősülési tilalom megszüntetésére, 
hogy a földmíves nép kénytelen korán megnősülni, 
hogy a házhoz női munkaerőt hozzon; Horvdí-
Szlavonországban pedig a Belovár-Körös megyében 
az 1908. évben megindult hasonló mozgalom szintén 
a nép gazdasági érdekeivel indokolta meg a nősülési 
tilalom megszüntetésére irányuló kérelmet. 

A honvédelmi minisztert is elsősorban a magyar 
nép gazdasági érdeke indította arra, hogy szakítson 
a régi nősülési tilalommal. 

A mostani védtörvényhez készült megokolásában 
(68. lapon) ugyanis azt mondja, hogy míg az osztrák 
gazdasági viszonyok nem kívánják a lakosság korai 
nősülését, addig nálunk Magyarországon a korai 
nősülés igen gyakori, mert a népesség túlnyomó 
része őstermeléssel foglalkozván, a kisbirtokos csalá-
dokban a női munkaerő nélkülözhetetlen. Épen 

azért a honvédelmi miniszter, az eddigi nősülési 
tilalom fenállása mellett is, minden a törvény (40. §.) 
szavai szerint «tekintetbevételt érdemlő körülmények 
között a nősülési engedélyt» megadta, valahányszor 
az azért folyamodók a női munkaerőnek családjuk-
ban való hiányát kimutatták, úgy, «hogy rendessé a 
kivételes nősülési engedély megadása vált és meg-
tagadása lett kivételessé». 

A honvédelmi miniszter még számszerint is 
rámutat arra a tényre, hogy a magyar szent ko-
rona egész területéről évenkint 20.000-nél több kivé-
teles nősülési kérvény érkezik be, amelyek közül 
alig 2000 kérvény lett elutasítva, ami nem egészen 
10 százaléknak felelt meg, amely kis percent miatt 
ily nagy jogi korlátot állandóan fenntartani valóban 
nem megokolt. 

A nősülési tilalom megszüntetését gazdasági ki-
hatásán kívül, még vallási, erkölcsi és jogi jelentő-
ségében is kell méltányolni, hiszen e három mozza-
nat nyilvánul a házasságban. 

A vallási momentum: a házasság szentségi 
jellege. A nősülési tilalom megszüntetése lerontotta 
azt a korlátot, mely e szentség szabad igénybevéte-
lének eddig útjában állott, s a lelkipásztorok meg-
szabadultak attól a nyűgtől, hogy mielőtt közremű-
ködnének a házasságkötésnél, még nyomozzák azt, 
hogy hadkötelezettség szemponljából szabad-e a 
nősülés; ez főleg Horvát-Szlavonországok területén 
bír gyakorlati jelentőséggel, hol a polgári házasság 
még nem lévén behozva, az egyházilag megkötött 
házasságok polgárjogi érvényűek. 

A házasságban megnyilatkozó erkölcsi mozza-
nat: a házasság egysége, fölbonthatlansága és így 
állandósága, a kölcsönös hűség, az atyai tekintély, az 
anyai hivatás és a gyermeki tisztelet és általában a 
gyermeknevelésnek erkölcsi alapjai. Mindezt csak a 
törvényes házasság nyújtja, míg a vadházasság eo 
ipso nélkülözi e lényeges alkotóelemeket. 

Hogy a nősülési tilalom mennyire népszerűsítette 
a vadházasságokat, eléggé illusztrálja az a tény, hogy 
egy Tolna vármegyei község érdemes elüljárósága 
1909. évi április 21-én hatósági bizonyítványt állított 
ki egy vadházasságban élő gazdasági cselédnek 
arról, hogy N. N. lakosnővel: «a szokásos zenés-
lakodalmat megtartotta és így vadházasságot kötöt-
tek». A nép az ő kényszerhelyzetében vadházasságot 
kötött, azt nem is titkolta, sőt azt nyilvánosan és 
lakodalmi zajjal vezette be.1 

A nősülési tilalom megszüntetésének erkölcsi 
követelményét a honvédelmi miniszter is figyelemre 

1 Végzetes visszásság ezen dologban az is, hogy az 
ilyen (a polgári és egyházi házasságkötés együttes mellőzé-
sével történő) ünnepélyes vadházasságkötés nem büntethető, 
mig, ha a polgári anyakönyvvezető mellőzésével csupán a 
lelkész előtt kötnek (egyházilag érvényes) házasságot, ez 
esetben a pap az 1894. XXX. t.-c. 123. §. értelmében 1000 
kor.-ig terjedő pénzbüntetéssel büntethető. Szerk. 
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méltatta, midőn megokolásában (69. lapon) rámutat 
arra, hogy a nősülési tilalom fenntartása «a vad-
házasságok számának szaporodását eredményezné, 
aminek kőzerkőlcsiségi szempontból keletkező hát-
rányait bővebben kifejteni felesleges:» — majd arra a 
végeredményre jut (70. lapon), hogy «kőzerkőlcsi-
ségi, gazdasági és népességi, sőt talán közegészségi 
okok is azt kívánják, hogy a nősülés ne korlátoz-
tassék mesterséges eszközökkel». 

A házasságban megnyilatkozó jogi elem: tulaj-
donképen a valláserkölcsi törvénynek egyszerű 
szankciója, a családi, vagyoni és örökjognak tör-
vényes biztosítása, a házastársak társadalomrendi 
egyenjogúságának létesítése. Nemcsak egyéni, de a 
jogbiztonság érdekében egyenesen közérdek, hogy a 
férj és a nő közti társas viszonyból folyó jogok és 
kötelességek jogintézményszerűen biztosítva legyenek. 
Ezt csak a házasság által lehet elérni, amelyről 
Tacitus az ő Agricola-jának 6. fejezetében oly 
szépen mondja, hogy az ad díszt és erőt a haladni 
akarónak: «Matrimonium ad majora nitenti decus 
ac robur». Melichár Kálmán dr. 

A sussexi ősember. 
(A darvinista antropológia legújabb szenzációja). 

II. 
Még ha mindazt igaznak vesszük is, amit Pycraft 

mint adatot a sussexi leletről felhoz, akkor sem volna 
szabad egyebet következtetni, mint hogy a maueri 
vagy heidelbergi állkapocsnak párja akadt Angliá-
ban, már pádig, mint azt nemrég Branca után ki-
mutattuk,1 a maueri ember teljesen belül marad a 
jelenleg élő emberfajták változatai körén; annál 
inkább csodáljuk, hogy az Illustrated London News 
referense az ember és majom rokonságáról beszél. 
Még jobban csodálkozunk azonban azon, hogy szak-
ember, maga Smith Woodward, ugyanezen képte-
len túlzásba esett az angol földtani társulat ülésén 
tartott referádájában. A Public Opinion szerint 
ugyanis ez alkalommal Smith kijelentette, hogy ez a 
lelet kétségtelenül bebizonyítja az ember és majom 
vérrokonságát. «Smith declared, that the skull 
established, beyond all doubt, man's kinship with 
the ape.»2 

Ez a következtetés a rendelkezésünkre álló ada-
tokból joggal nem vonható le. Első sorban kétségte-
len, hogy a sussexi állkapocs édes testvére a heidel-
berginek. Ami a két állkapocs vaskosságát illeti, a 
heidelbergi semmit nem enged a sussexinek. Továbbá, 
ha azt mondják, hogy a sussexi állkapocsnál az áll-
csúcs hiányzik (jóllehet ez a része nem is maradt 
meg az állkapocsnak), ugyanez a primitív jelleg meg-
van a heidelberginél is. Az állkapocs belső felületén 

1 Az ősember a paleontológia világánál. Budapest, 1912. 
16. és következő 11. 

* Public Opinion dec. 27. 1912. 695. lap. 

elvonuló gerinc hiányát egyelőre mellőzzük, míg 
pontosabb méretek állanak rendelkezésre. Az áll-
kapocs felső szárának rövidsége és szélessége dolgá-
ban nem igen van különbség a két lelet között. 
A két állkapocs fogai (a sussexiban, mint láttuk, csak 
két zápfog maradt meg) nagyon hasonlítanak a 
maueri állkapocs fogaihoz. Hogy a sussexi állkapocs 
fogain az őrlőfelületek hosszúak, egyelőre nyílt kér-
désnek hagyjuk. Ugyancsak nem bolygatjuk egyelőre 
a fogak elhelyezésének irányát sem, de megjegyez-
zük, hogy ott, ahol mindössze két fog maradt meg s 
megfelelő nagyságú állkapocstöredék, nem lehet ott 
teljes biztonsággal a többi hiányzó fog irányára 
következtetni. 

Smith Woodward annak bizonyítására, milyen 
alsórendű tipus a sussexi emberé, az összes érveket 
az állkapocstöredékből vette. Már pedig Branca sze-
rint valamely tipus jellegének meghatározásánál fő-
fontosságú ismertető jeleket nem az állkapocs, nem 
az arc-rész mineműsége, hanem elsősorban a kopo-
nya, annak alakja és nagysága szolgáltatja. Már 
pedig, amint láttuk, a sussexi ember koponyája egé-
szen emberi jellegű, ami alakját illeti, űrtartalma 
pedig csaknem két pint-nyi s így nagyobb sok jelen-
legi vadnép koponyaátlagánál, s eléri Gambetta, a 
nagy francia államférfi koponyájának nagyságát. Egy 
pint tudniillik 568 köbcm., mely 2-vel szorozva, 
1136-ot ad. Gambetta koponyája 1100 köbcm. volt!1 

Idevágnak különben Branca szavai, melyekkel a 
maueri vagy heidelbergi állkapocsról megemlékezik. 
«Távol legyen tőlem, — úgymond — hogy a maueri 
állkapocs értékét az alsóbbrendű tipus megismerése 
tekintetében lekicsinyeljem, azonban ha meggondol-
juk, hogy 1. a jelenlegi eszkimóknál is láthatunk 
hasonló, ha nem is egészen olyan alacsony fejlett-
ségű állkapcsot, anélkül, hogy a homlok vagy a 
koponya alacsony szervezettséget mutatna, 2. hogy 
a grotte-des-enfants-i két diluviális csontvázról 
ugyanezt mondhatjuk, akkor ebből az következik, 
hogy elszigetelt állkapcsokkal szemben a legnagyobb 
elővigyázatot kell alkalmaznunk, ha arról van szó, 
hogy róluk az egész koponya alsóbbrendű vol Iára 
következtessünk. Annál inkább, mert épen a hom-
lok és koponyaalkat képezik az alsóbbrendű tipus 
sokkal nagyobb fontosságú ismertető jeleit, mint 
egyéb fejrészek vagy az állkapocs.»2 

Különösen megszívlelésre méltó abból, amit 
Branca mond, az, hogy vaskos, tömeges állkapocs, 
mint a jelenlegi eszkimók példája mutatja, párosul-
hat fejlett aggyal és elég meredek, tehát nem hátra-
futó homlokkal, egyszóval, hogy vaskos állkapocsból 

1 Ezenkívül meg kelt jegyeznünk, hogy a sussexi ember 
alacsony termetű, mindössze 5 láb (152-40 cm.) magas volt, 
Ganibettánál sokkal alacsonyabb. Viszonylagos agysúlya tehát 
nagyobb lehetett, mint a francia államfélfiúé! 

2 Branca, Der Stand unserer Kenntnisse vom fossilen 
Menschen. Leipzig. Veit et Comp. 1910. 6 lap. 
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még alsóbbrendű emberi koponyára sem lehet 
következtetni, nemhogy az állati tipushoz az eddig 
ismert koponyáknál közelebb állóra. A sussexi áll-
kapocsból sem lehet tehát azt megállapítani, hogy 
tulajdonosa közelebb állott a majmokhoz, mint a 
jelenleg élö ember, legfeljebb azt, hogy Angliában is 
élt a heidelbergihez hasonló ember, ki azonban nem 
léptö át az ember variációjának körét, hanem szé-
pen belül maradt azon. A sussexi ember már csak 
azért se állhatott a majomhoz közelebb, mint pl. az 
eszkimók jelenleg, mert amint azt maguk az angol 
antropológusok mondják, eszes teremtés volt, tüzet 
gyújtott, használt, szerszámokat készített. A sussexi 
ember ismertetőire tehát nagyon ráfér Gaudry szép 
intelme : «La modestie, qui convient à tous les pen-
seurs, convient surtout aux paléontologistes», a sze-
rénység, amely minden gondolkozóhoz illik, illik 
főleg paleontológusokhoz. Némethi/ Gyula dr. 

Néhány kép a nyitrai püspökség két utolsó 
századából. 

IV. 
Gusztinyi hozta be a káptalanba, hogy birtokai-

kat közösen kezeljék, és felsegítésükre hagyta az utód-
jának hagyományozott 40 tehén kivételével egész 
mocsonoki tehenészetét és ezer birkát. 

Alapítványokat tett szegény plébánosok és kán-
torok javára. O szervezte a hittudományi főiskolát 
és az intézetben 1776. szeptemberben megtartott con-
sistoriumban kinevezte az első egyházmegyei taná-
rokat, mert eddig a növendékek a piaristák theolo-
giáján tanultak. 

A nyugalmazott papok részére a papnevelde tő-
szomszédságában a «Promeritae Quieti» épületet 
emelte és ügy ennek, mint a papnöveldének alapjait 
tetemesen növelte. A nyitrai kegyesrendiek hatalmas 
temploma elé felépítette a kettős monumentális tor-
nyot; azért áll kifelé az épületrész a piarista colle-
giumtól és gymnasiumtól ; és restaurálta a barátok 
tornyát is. Az akkor Nyitra melletti, most már Nyit-
rával teljesen összeépített Kövesd, manap Mária-
hegyen építette a nazarenus congregatio részére a 
kolostort, azonban e szerzetesek Nyitrán igen kevés 
ideig tartózkodtak, mert már 1767. január 15-én fel-
oszlatta őket a helytartótanács.1 

1770-ban az egyházmegyéhez tizenhárom esz-
tergom egyházmegyei plébánia csatoltatott, hogy a 
püspök saját megyéje területén elérhesse a trencsén-
megyei plébániákat.2 

Atyai szeretettel, de ha kellett szigorral szerzett 
érvényt az egyház törvényeinek, a gyóntatási enge-

1 Vagner: Adatok a nyitra-városi plébániák történeté-
hez. 15. 1. 

a L. Religio 1910. 644—660. 

délyt kellő tudományhoz kötötte és azért 1767. no-
vember 11-én P. Georgius máriahegyi remetének 
meg is tagadta.1 Számtalan üdvös intézkedést tett, 
szivesen és sokszor szónokolt, mint a boldogságos 
szent Szűz buzgó híve, Mária-Zellbe zarándokolt, 
újabb plébániákat emelt, egyszóval kiváló püspök 
volt. 

Karácsonyi János magyar egyháztörténelmében 
(222. 1.) helyesen megjegyzi, hogy Gusztinyi tudo-
mányos érdemekért lett nyitrai püspök. Felkarolta 
a tudósokat, előmozdította a magyar irodalmat és 
szónoklatot.2 

Végrendeletében alapítványt tesz a papnevelde 
és tanárai részére, hagyományoz piaristáknak, bará-
toknak, szegény diákoknak; Nyitra városnak kifi-
zeti 1229 frtnyi adósságát és házat adományoz, hogy 
a nyitraiak a Máriahegyre vezetendő körmenetben 
vegyenek részt, és erre felügyeljen a nyitrai plébános. 
Rokonai elenyésző csekélységet kaptak. Udvari papja-
iról és tisztjeiről, de szolgáiról sem feledkezik megs 

24—50—100 arany osztogatásával nem fukarkodik. 
A végén azt mondja, ami még megmarad, osztassék 
három részre : a székesegyház, a szegények és szegé-
nyebb rokonai részére. 

E nemes lélek 1777. január 10-én így intézkedett 
hagyatékáról, és három hétre rá január 31-én Mocso-
nokon elköltözött a jobb hazába, hogy elvegye jutalmát 
azért a sok jóért, amit életében és végrendeletében 
cselekedett.3 

Mulandó porhüvelye a székesegyházi kryptában 
pihen. 

A gyászbaborult egyházmegye kormányzását mint 
káptalani helynök Lukácsy István, rozsoni c. püspök, 
nyitrai olvasó kanonok vette át, aki 1780. é. április 26-án 
bekövetkezett haláláig Gusztinyi apostoli szellemében 
vezette az egyházmegyét, utána báró Schwarzer János 
Lajos, az első nyitrai nagyprépost, volt a helynök, de 
ez utazásai miatt Babilovics János olvasó kanonokkal 
helyettesittette magát, míg az új püspök gróf Révay 
Antal 1780. nov. 15-én nem inthronizállatta magát. 

E hosszú interregnum alatt a nyitrai püspököktől 
elvették a nyitrai főispáni méltóságot, elvették továbbá 
a püspökséggel kánonjogilag csere utján egyesített 
dömösijavadalmas prépostságot, és 1779-ben szervez-
ték a nyitrai nagyprépostságot és első prépostnak a 
svédországi származású báró Schwarzer János c. püspök 
és esztergomi kanonokot nevezték ki, aki ez utóbbi 
javadalmát is megtartotta. 

6. Gróf Révay Antal dr. (1780—1783.) Született 
1718-ban Kis-Selmecen (Turóczm.), atyja szklabinai 
és blatniczai gróf Révay Péter, turóczi főispán, anyja 
Esterházy Krisztina grófnő. Gondos családi neve-
lésben részesült és 19 éves korában megérlelődött lel-

1 Diarium Vicariale I. h. 
3 Ceizel: A szent ferencrendiek Nyitrán 172. 1. 
3 Vágner: Adalékok. . . 498-507 1. 
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kében a gondolat, hogy a papi pályára lép. Gimnáziumi 
és bölcseleti tanulmányait Nagyszombatban a jezsu-
iták kollégiumában végezte, a theologiát mint eszter-
gomi növendékpap a bécsi Pázmány-intézetben tanul-
mányozta, ahol már növendék korában rátóti javadal-
mas préposttá lett 1741-ben. Időközben megszerezte 
a theologiai doktorátust és gyors emelkedéssel haladt 
az egyházi pályán. Gróf Esterházy Imre primás 
1743 január 2'2-én pozsonyi kanonokká nevezi ki s 
a következő évben, dec. 18-án, midőn gróf Zichy 
Ferenc vágujhelyi prépost győri megyéspüspökké 
lett, megkapta a vágujhelyi javadalmas prépostságot 
XIV. Benedek pápától nyert engedéllyel, hogy mind 
a két beneficiumot megtarthassa. 1752 január 29-én 
esztergomi kanoniát nyer és sasvári főesperessé lesz, 
s ugyanezen évben c. cursolai püspök. 1754-ben gróf 
Csáky Miklós primás segédpüspökké szenteli a mi-
ievei püspökség cimére s mint ilyen, nemcsak Esz-
tergom egyházmegyében, de a nyitrai püspökségben 
is segédkezik hol papszentelésnél (1775-ben Vágúj-
helyen ordinál), hol egyéb functiókban; 1764-ben 
Lédeczen kápolnát szentel. 

Gróf Esterházy Imre nyitrai püspök 1762-ben 
gróf Bévavt első helyen kéri coadjutorává, azonban 
azt Gusztinyi nyerte el, gróf Bévay csak 1776-ban 
neveztetett ki az újonnan alakított rozsnyói egyház-
megye első püspökévé, ahol négy évig buzgólkodott 
a rend és fegyelem megszilárdításában. A hosszú 
interregnum után Gusztinyi utóda lett a nyitrai 
püspöki méltóságban, melyre 1779 év végén nevez-
tetett, 1780 augusztus 14-én a szentszék megerősí-
tette és nov. 15-én ünnepélyesen beiktattatott. Későbbi 
utóda Vurum püspök híven jellemzi : «Antal 
püspökben ritkán látható ártatlanság, komolysággal 
párosult nyájasság, Isten iránti buzgóság és a B. Szűz, 
Isten anyja, iránti különös ragaszkodás volt található.» 

A szentatya iránti ragaszkodását megmutatta, 
midőn a Bécsben időző VI. Pius pápát ismételten 
meglátogatta és vigasztalta. 

Három évig kormányozta Nyitramegyét bölcsen, 
atyai szeretettel, nevét megörökítette azzal, hogy u. 
n. normális iskolákat emelt, püspöki birtokán 
Badosnán plébániát épített. Üdvös terveiben megaka-
dályozta a halál, 1783 dec. 2ő-án szélütés folytán 
meghalt mocsonoki kastélyában, a következő év jan . 
2-án temettetett el a nyitrai székesegyház sírboltjá-
ban. Minthogy végrendelet nélkül halt meg, vagyona 
harmadrészével az egyházmegyei alap gyarapíttatott. 
Remekművű arany kelyhe képezi a székesegyházi 
kincstár egyik ritkaságát, nagybecsű drágakövek és 
az Ur kínszenvedését ábrázoló hat kép díszíti. Gazdag 
aranyvirág hímzésű 2 casulája és pluvialéja mefelelő 
dalmaticákkal hirdetik művészi, érzésű lelkületét. 

7. Hosszú üresedés következett gróf Révay halála 
után, több mint négy éven át árván hagyták az egy-
házmegyét, de ezen ne is csodálkozzunk, mert ekkor 
grasszált javában a jozefinizmus. 

Végül is Fuchs Xav. Ferenc (1787—1804) neveztetett 
a nyitrai püspöki székre 1787 augusztus 21-én, aki 
1744 augusztus 24-én született Parendorf nevű Moson-
megyei községben. Szülei bár nem dúslakodtak anya-
giakban, azonban gyermeküknek a legdrágább kin-
cset, a jó nevelést adák, istenfélelemben, alázatos-
ságban, szelídségben, jámborságban, engedelmesség-
ben, ártatlanságban nevelték fel. Középiskoláit a 
pannonhalmi monostorban végezte, ezután eszter-
gommegyei növendékpap lett, a bölcseletet Nagy-
szombatban, a theologiát Rudán tanulmányozta s 
24 éves korában mindkettőnek doktora volt. 1768-ban 
Vácott áldozópappá szentelték, első kápláni állomása 
Esztergom volt, melyet nemsokára nevelői állással 
cserélt fel ; gróf Andrássy Károlynál Betléren nevelői 
állást vállalt. 1773-ban szomori plébános, ahol mint 
kiváló szónok és lángbuzgalmú lelkipásztor meg-
nyerte hívei szivét. A jezsuiták rendjének eltörlése 
után a budai akadémián a logika és metaphysica 
tanára lett, ahonnan 1780-ban az esztergomi aulába 
került tilkárnak s Batthyány József gróf, bíboros-
hercegprímás oldala melleit dolgozott, rendezte a 
levéltárat. 1783-ban pozsonyi, 1784 május 7-én esz-
tergomi kanonoknak neveztetik ki, azonban az aulá-
ból 1787-ben betegsége miatt távozik. A primás szép 
levélben méltatja érdemeit, kívánja mielőbbi fölgyó-
gyulását, hogy minél jobb erőben foglalhassa az 
üresedésben levő püspöki székek egyikét, melyre — 
mint hiszi — nem siker nélkül ajánlotta őfelségé-
nek.1 A kinevezés 1787 augusztus 21-én megérkezett, 
még pedig a nyitrai püspökségre, 1788 március 14-én 
jött a római megerősítés. Batthyány gróf primás április 
13-án Pozsonyban püspökké szentelte, nyitrai püs-
pökségét április 20-án ünnepélyesen elfoglalta. 

Második utóda a püspöki széken így jellemzi ő t : 
«Fuchs Ferenc püspök ritka lelki tulajdonokkal meg-
áldott férfiú volt, bármilyen nagy ügyek tárgyalásában 
és elintézésében nagy könnyűséggel, és fáradhatlan 
szorgalommal működött, cselekvés modorának főelve 
volt: komolyan, vagy semmit. Átkozott, ki az Űr 
ügyét hanyagul végzi.2 

Nyitrán a hosszú üresedés alatt becsúszott hibákat 
javítani kezdte, és hogy személyesen meggyőződjék, 
mit és hol kell cselekedni, beteges állapotára ügyet 
sem vetve, beutazta egyházmegyéjét és megerősítette 
híveit a bérmálás szentsége által. Papsága részére 
üdvös szabályokat («Fuchsiánák») alkotott, és hogy a 
jövő nemzedék valódi egyházi szellemben nevelkedjék, 
a papnövelde összes személyzetének kötelességeit a 
legaprólékosabb intézkedésekig kijelölte, a papnö-
velde gyenge alapítványait gyarapította. 

181W okt. 15-én a nyitrai székeskáptalan akkori 
tényleges kanonokjainak Ferenc király nevében fel-
tűzte a kanonoki stellát (jehényt), mely utódról 

1 Budapesti Növendékpapság... munkálatai 1846. 322. 1. 
3 Vurum i. m. 451. 1. 
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utódra száll, és viselése királyi engedélyen alap-
szik.1 

A nyitrai székesegyház tornyát rézzel födette be 
és órával látta el, mely annyiban képez ritkaságot, 
hogy a negyedek ütése alkalmával az órákat is jelzi. 
Nyitrán oltárnokságot alapított védőszentje Xav. Szt. 
Ferenc tiszteletére, a nyitrai és trencséni kegyes-
rendieknél votív miséket. Lakócson, Dréthomán, 
Széplakon, Valaszka-Bélán, Laacon, Bodokon, Miticen 
és Darázson templomokat emelt, ez utóbbi helyen 
a templom előtt megépítette sírboltját, hogy mintegy 
holta után is sírjából székesegyházát láthassa. Arda-
nócon, Morvalieszkón (Morvamogyoród), Negyeden, 
Dréthomán, Mocsonokon, Üregen, Darázson, Zserén, 
Csáporon plébánia-lakokat épített, több iskolát, sze-
gényházat Nyitrán, Mocsonokon, Badosnán, Krakován-
ban nemcsak felépített, de fenntartásukról is gondos-
kodott. Sok szegény templomnak harangokat, kely-
heket, egyházi ruhákat adományozott. Szülőhelyén 
Parendorfban, Szomoron, első plébániáján, és az 
által a megalapított darázsi plébánián alapítványokat 
tett. Szegény tanulók felsegitésére ösztöndíjat hagyo-
mányozott, a nagyszombati orsolyiták intézetében 
négy szegényebb sorsú leány részére alapítványi 
helyet biztosított. 

Püspök-utódai javára különösen az uradalmakat 
rendezte és jövedelmezőbbekké tette, az épületeket 
restaurálta, hozzávásárolt telkekkel nagyobbította a 
a kerteket, nagy költséggel állította vissza régi fényébe 
a nyitrai püspöki várat és rendezte a feljáró utat. 
Bár okos gazdálkodásával tetemesen emelte a püs-
pökség jövedelmét, azt mindjárt megosztotta jó ügyek 
támogatására ; különösen kiemelendő, hogy több mint 
száz ezer jó könyvet osztatott szét, hogy ezzel a 
hitetlen és erkölcstelen sajtó mételyétől megóvja 
hiveit. Nem utolsó szerepe volt az országgyűléseken, 
s azért nem csoda, hogy ily kiváló férfiú 1804-ben kine-
veztetett az egri püspöki székbe, mely ekkor érseki 
méltóságra emeltetett. Itt alig harmad féléven át műkö-
dött, betegeskedett sokat, de nyáját híven őrzé. Amit 
életében el nem osztogatott, azt végrendeletileg bizto-
sította egyházmegyéje plébánosai, kántorai, szegényei 
részére. A nyitrai egyházmegyének egy arany láncon 
függő smaragd mellkeresztet és drága gyűrűt hagyott. 
Meghalt 1807 június 27-én, és az egri székesegyházban 
temettetett el. 

Fuchs Ferenc nevét áldólag fogja emlegetni a 
hálás utókor. (Folytatjuk.) Cserenyey István dr. 

A jkeleti egyház stagnálása a jogalkotás 
terén. 

Előző cikkünkben kimutattuk, hogy a keleti 
egyház egyetemes jogfejlődése, mint ilyen, a XI. 
századdal véget ér. Amilyen súlyos e tény, oly kivá-

1 Vurum i. h. 454. 

lóan nehéz körülményekről tesz tanúságot, mert 
tulajdonképen nem egyéb, mint a benső szervi élet 
megszűnése. 

Ha megszűnt a keleti egyház egyetemes érvényű 
jogfejlődése, akkor ezzel megszűnt egyúttal annak 
benső életfejlődése is. S ha ez véget ért, véget ért 
vele a keleti egyház szervi élete, mert egy szerve-
zet csak addig élhet, amíg bensőleg fejlődik, vagy 
legalább, amíg nem vesztette el azokat az alkotó 
részeket és erőket, melyek a folytonos fejlődést 
erkölcsi értékben tartják. 

Az emberek társadalmi hajlamára épített intéz-
mény csak addig maradhat fenn, amíg benső szerves 
életet mutat fel. Ha ez megszűnt, az intézmény 
maga is elvesztette életképességét és vagy önmagá-
tól bomlik fel, vagy további fennmaradásában nem 
egyéb, mint tengődés. 

Ilyen tengődésről tesz tanúságot a szoros érte-
lemben vett keleti egyház. Megszűnt benne az élet-
fenntartó vérkeringés, meg kellett szűnnie a fejlő-
désre alkalmas életnek is s nem marad egyéb, mint 
a régi nagy idők igazán nagy alkotásainak száraz 
létezése. 

S valóban. Egy tekintet a szorosan vett keleti 
egyházra tanúságot tesz erről. Ha bármely intézmé-
nyét is vesszük tekintetbe, az nem egyéb, mint vagy 
a régi nagyok munkájának benső fejlődés nélkül 
való puszta fenntartása, vagy ha az első századok-
hoz képest változást mutat, e változás nem más, 
mint visszaesés. Pedig ahol csak száraz megőrzésről, 
vagy pláne visszaesésről van szó, ott tulaj don-
képeni életet nem találhatunk. 

Már az is nagy és valóban figyelemre méltó 
körülmény, hogy az elszakadt keleti egyház lénye-
ges kereteiben ma ugyanaz, mint volt az elszakadás 
idejében. Ismerjük ugyanis a keletieknek sokszor a 
régi határokat féltékenyen őrző konzervativizmusát. 
Bidegen tartják fenn mindazt, ami az elődöktől rájok 
maradt. Sok olyan részlettel találkozunk ott, ami 
kizárólag a régiségben birja magyarázatát s aminek 
fenntartása ma már anakronizmus, mégis úgy látjuk, 
hogy a kelet emberének lelke nem enged ebből sem 
s megőrzi azt, ha máskép nem, mint atyáinak szent 
hagyományát. 

Ennek a konzervativizmusnak köszönhetjük azt, 
hogy a keleti egyház minden fontos alkotása ma 
ugyanabban az állapotban van, mint volt Caerulár 
Mihály idejében, aki a szakadásnak tulajdonképeni 
betetőzője volt. 

S ez felette fontos körülmény, mert ez fogja 
képezni azt az összekötő hidat, amelyen áthaladva 
találkoznia kell a keletnek a nyugattal. Ha a lénye-
ges szervezet alkotó elemeiben elváltozás állna be 
a keletieknél, úgy egyesülésről többé nem lehetne 
szólnunk, csupán megtérésről, vagy visszatérésről, 
mellyel egyúttal az elrontott elemek teljes elhagyása 
is egybe volna kötve. 
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Hogy mennyire fontos az elszakadt részeknek 
ez a konzerváló eljárása, arra csak egy példát 
hozunk föl. 

A keletiek is kanonizálnak, náluk is vannak 
újabb időkben kreált szentek, akiket példaképül 
állítanak hiveik elé és akiknek tiszteletére egyházi 
szertartásmenetet írnak elő. Az így szentekké avatott 
elhunytak tiszteletét nem szorítják csupán a közös 
istentisztelet (officium commune) kereteibe, hanem 
külön szertartásrészt vesznek fel s azt, mint újat, 
ép úgy végzik, mint a régit. Jóllehet azonban ezen 
istentiszteleti részek újabb idők alkotásai, és mint 
ilyenek a keleti egyháznak a XI. századtól stagná-
lásra kárhoztatott ősrégi szervezetén kívül esnek, 
még sem okoznak semminemű elváltozást, mivel 
ezen csatolt új részek úgy vannak az egyes egyházi 
szertartáskönyvekbe beleálíitva, hogy a réginek az 
újjal való összekeverése teljesen ki van zárva. Előbb 
közlik az eredeti részt, és csak ezután — mint 
külön önálló fejezet — következik az újabb idők 
alkotása. 

A szervi élethez szükséges ezen belső életerőtől 
való elszakadás már magában véve is kizárja a 
további egyetemleges fejlődést, de ugyanazt bizo-
nyítja maga a történelem is. Az elszakadás idejétől 
kezdve nincs olyan jogi alkotás, amely az egyetemes 
jelleg tulajdonságait magán viselné. Ez másként 
nem is lehet, mert ahol nincs egyetemes jogi hatalom, 
ott egyetemes joganyagról sem lehet szó. 

Ami az elszakadt keleti részekben lényeg szerint 
is lehetetlen, nem lehetetlen a keleti egyház azon 
részénél, mely a katholikus világ központjával együtt 
él, vagyis melyet röviden egyesültnek vagy uniált-
nak nevezünk. Nálunk a szervi élethez szükséges 
vérkeringés vissza van állítva s így semmi akadálya 
nem lehet annak, hogy az egyetemes jogi hatalom 
forrásával való egyesülés alapján az uniált részek 
egyetemes joganyaga tényleg tovább fejlődjék és 
bővüljön. 

Valóban úgy is kellene annak lennie, mert ná-
lunk nem hiányzik semmi, ami az általános liatály-
lyal biró fejlődés szempontjából nélkülözhetlenül 
megkivántatik. Megvan a központ, megvan a legfőbb 
hatalom forrása, megvan a működés területe s így 
nem hiányzik semmi, ami az ez alapokon kiépítendő 
egyetemes jogfejlesztés tekintetében szükséges. 

Mégis be kell vallanunk, hogy az uniált részek 
egyetemes joganyaga sem fejlődik úgy, amint azt a 
körülmények elvileg megengedik. 

Az elszakadt keleti egyháznak nagyon sok része 
és pedig, ami szintén fontos, különböző irányzatot 
magában foglaló sok eleme egyesült Rómával. Ön-
magukban és aránylag is sokan vannak, akik az 
egyesült keleti egyházhoz tartoznak. Egyik része 
előbb, a másik pedig később egyesült, de ma ezek 
mind benn vannak a benső élet központjában s így 
elemét képezik az egyháznak. Mégis honnan van az, 

hogy egyetemleges érvényű jogfejlődésről ezeknél 
sem szólhatunk? 

Egyes részek alkotnak ugyan új rendszabályokat, 
vagy akár törvényeket is, de ezek a maguk részleges 
jellegénél fogva csak részleges joganyagot ölelnek 
fel. Itt érvényesek, másutt nem. Amit az egyesültek-
nek ez a része hoz, ha azt még a római pápa meg 
is erősíti, rendszerint csakis oly joghatálylal erősiti 
meg azt, hogy ugyanazt nem lehet jogérvényesnek 
mondani az egyesültek más határai között. Ami a 
maronitáknál érvényes, az nem tartozik mireánk, és 
ami a szorosabban vett görög szertartásúak egyik 
egyházmegyéjének javára hozatott, az nem lehet 
jogforrás egy másik ország egyesült görög szertartású 
híveinél. 

A római pápának kétségen kívül megvan az 
egyetemes jogfejlesztéshez szükséges joghatalma, de 
amint látjuk, nem gyakorolja azt. Inkább csak rész-
leges megkeresésre részlegesen dönt és intézkedik. 

Mi ennek az oka? 
Az előbb említett konzervativizmus. A római 

pápa fenn akarja tartani azt az összehozó utat, amely 
nélkül a keletnek a nyugattal egyesülnie nem volna 
lehetséges. 

Ebben is a római pápáknak isteni hivatása 
nyilvánul meg. Inkább nem gyakorolni a törvényes 
hatalmat, csakhogy az elszakadt részek egyesülésé-
nek útja ne legyen elvágva. 

Érezzük ugyan ennek nehézségeit, de ha a római 
pápa példával jár előttünk, nekünk is meg kell 
hajolnunk a kényszerítő körülmények előtt. Érezzük 
azt, hogy sok alkotásunk vaskézre szorul, de várnunk 
kell, mert ennek a várakozásnak meg kell teremnie 
egyszer azt a nemes gyümölcsöt, melyet «Unió»-nak 
nevezünk. 

Az egyetemes jogfejlesztés ezen teljes hiányát 
érzik a szakadár keletiek is. Az újabb idők évtizedei 
telve vannak azokkal a törekvésekkel, melyek az 
egyesülést hangoztatják mindenekelőtt. Mindenütt 
hangok emelkednek, melyeknek egy refrénje van : 
egyesülni a keletnek a nyugattal, amint azt Had-
zsega Gyula dr. az «Egyházi Közlöny» utóbbi szá-
maiban is nagy részletességgel elénk adja. 

Az igazságnak ez a keresése és a benső élet-
fejlődés kívánsága mindinkább szélesebb körökben 
nyilvánul meg, ami alapos reményt nyújthat arra, 
hogy közel van talán az idő, amely a szivek általá-
nos kívánságát: a két egyháznak egyesülését meg-
hozza. 

Mert mindaddig, amíg ez nem lesz meg, a kelet 
egyházának joganyaga stagnál és egyetemes fejlődé-
sében stagnálni kell mindaddig, amíg a gyógyulás 
teljes nem lesz. Stagnál nálunk, mert várnunk kell 
az elszakadtak egyesülésére, stagnál az elszakadtak-
nál, mert hiányzik náluk az egyetemes törvényhozói 
hatalom forrása: az egyetemes joghatóság maga. 

Rusznák Miklós dr. 
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7s ten léte milyen bizonyosságú igazság? 
(Válasz V. F. cikkére. Religio 1912., 42. sz. 659. 1.) 

A felelet volt : erkölcsi bizonyosságú. Az Isten 
létezik, tudom azzal a bizonyossággal, amellyel ebé-
demet költöm el, tudván, hogy szakácsunk nem mér-
gezi meg az ételt. Tudom azzal a bizonyossággal, 
amellyel most e mondatot irom: az édesanyám 
haláláig szeretni fog. 

Ezek azok az igazságok, amelyekről «bár érzé-
keinkkel közvetlenül nem győződhetünk meg. . . , 
sem a szembeszökőség nem kényszeríti eszünket, 
mégis elfogadjuk, mert a körülmények, a következ-
tetések szinte követelik, hogy úgy kell lenni...» 

A priori valószínűtlennek tetszik, hogy a filo-
zófusnak ilyen bizonyossággal kelljen beérnie. Ne-
kem, akinek az íróasztalom létezéséről fizikai, a 
saját létemről, az okság elvéről metafizikai bizonyos-
ságom van, nekem meg kelljen elégednem az Isten 
létéről erkölcsi bizonyossággal — az, ismétlem, a 
priori valószínűtlen. 

És valóban, az az ész. amely különbséget tudott 
tenni a bizonyosságnak e három foka között, meg-
állapíthatja azt is, hogy e tétel igazát nem erkölcsi 
bizonyossággal fogadom el, hanem metafizikai — és 
ha nem kontraszt — több mint metafizikai bizo-
nyossággal. 

V. F. sorainak cimével és az adott fogalommeg-
határozással azt látszik jelezni, hogy a kérdést tisztán 
filozófiai alapon oldja meg. És méltán. Mert egyrészt 
a dogma csak annyit állapit meg, hogy Isten létét 
a teremtményekből biztosan ismerhetjük meg, más-
részt a dolog természete a hit és ész viszonyának 
tárgyalása előtt valamely bizonyosságot föltételez az 
ész részéről. 

Válaszunkban tehát nem akarjuk érinteni a 
sokat vitatott kérdést, hogy a hit milyen istenisme-
retet tételez föl; hogy lehetséges-e metafizikai bizo-
nyosság mellett hit. Nem érintjük azon egyszerű 
oknál fogva, mert e kérdések megfejtése a mi filo-
zófiai kérdésünktől függ. S így e tétel bebizonyí-
tása előtt nem akarhatjuk követni azt az érvelést — 
amint V. F. tényleg teszi — hogy metafizikai bizo-
nyosság mellett lehetetlen volna a hit, ámde hit van, 
tehát az Isten léte nem metafizikailag bizonyos. 

Nem érvelünk úgy sem, hogy metafizikai bizo-
nyosság mellett lehetetlen az istentagadás, de isten-
tagadás van, tehát . . . , hanem egy istenérv elemzésé-
vel kézzelfoghatóig szemléltetjük, hogy az Isten 
létét a természetből metafizikai bizonyossággal ismer-
jük meg. 

A V. F. által felhozott nehézségek megoldása 
pedig alkalmat fog adni a kritika egyik legfontosabb, 
s egyszersmind legelhanyagoltabb kérdésének meg-
világítására. 

I. Az Isten léte metafizikai bizonyosságú igazság. 

Az adott fogalommeghatározást egy megjegyzés-
sel tesszük teljessé. Metafizikailag bizonyos igazság: 
a rész kisebb az egésznél. Mert «ez az igazság 
szembeszökő» (evidens). Metafizikailag bizonyos lehet 
azonban egy igazság reduktive is: ha t. i. egy fizikai 
bizonyosságú igazság oly szükségszerű viszonyban 
áll egy metafizikailag bizonyossal, hogy ez vele áll 
vagy dől, akkor az előbbi is metafizikailag bizo-
nyossá válik. Léteznek tárgyak, esedékes lények 
kezdenek létezni a világon, van mozgás stb. mind 
rednktive metafizikai igazság. Hogy az én íróasz-
talom létezik, hogy az órám mutatója mozog, ez 
fizikai igazság, de hogy általában tárgyak létez-
nek és általában mozgás van, az metafizikai igazság, 
mert ellenkezője a princípium rationis sufficientist, 
metafizikai igazságot megdönlené. 

A mondottak után bármely istenérv önmagától 
bizonyítja tételünket. Világosság kedvéért szillogiz-
mus alakjában állítunk egyet föl, pl. az okok lán-
colatából vett érvet. 

Lények (aliqua) kezdenek létezni a világon. 
Ámde: ami kezd létezni, mástól veszi eredetét; 
ám: ami mástól veszi eredetét, végeredményben 

egy utolsó, önmagától való októl veszi eredetét; 
tehát: létezik utolsó, önmagától való ok. 
A felső tétel az adott fogalommeghatározás 

alapján reduktive metafizikai igazság; mert nem 
erről a gyermekről, nem arról a hóvirágról állapí-
tom meg a létezés kezdetét. Az első altétel az okság-
elv legismertebb alakja. A második altétel: meta-
fizikai bizonyossággal bizonyítható be; mert a princ. 
rat. suff.-el oly viszonyban van, hogy vele áll és dől. 
(A bizonyítást minden Theodicaea adja.) Tehát: a 
szillogizmus eredménye is metafizikailag bizonyos. 

Ha pedig — dato non conccsso — a felső tétel 
redukciója nem volna indokolt, a szillogizmus fizikai 
bizonyosságot adna. Erkölcsit semmi szín alatt. 

Il A nehézségek nem döntik meg a tételt. 
Mellőzvén a Szentírás idézeteit — amelyeknek 

szigorúsága szintén azt látszik bizonyítani, hogy 
több mint erkölcsi bizonyossággal kell az embernek 
megismerhetnie Isten létét — megoldásra vár a két 
filozófiai nehézség: a számtanból és az istentaga-
dásból vett érvek. 

A számtani nehézség csak látszólagos. 
Nem mondja «az elfogult», hogy 2 x 2 = 5, mert 

ez az igazság szembeszökő (immediate evidens), 
metafizikai igazság. Vájjon azonban y2 = 2px, a 
parabola egyenlete szintén szembeszökő; és mégis 
kevésbbé metafizikai igazság? Megdöntjük-e az ana-
litika szillogizmusait, amelyek erre a képletre vezet-
nek? Lehetetlenség, mert minden sor, minden egyen-
let metafizikai igazság, tehát az eredmény is az, 
csupán azzal a különbséggel, hogy míg azok «imme-
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diäte evidens»-ek, ez mediate evidens. Az egyes egyen-
letek megdönthetetlen erővel kényszerítenek az assen-
susra, és — ilt az érdekes lélektani tény — az ered-
ménynél mégis felmerül a kérdés: nem tévedtem? 
tényleg metafizikailag bizonyos? Felmerülnek azok 
a kérdések, melyeknek jelen esetben oly nagy fon-
tosságot tulajdonítunk, s melyek megmagyarázása a 
kritikai probléma megfejtését jelenti és egyúttal az 
istentagadás lehetőségét megokolja. 

Álláspontunk határozottabb megvilágítására a 
kérdést egy-két példában mutatjuk be. 

A lelki életben : a skrupulozus a legtöbb esetben 
biztosan tudja, hogy nem vétkezett, tudja, hogy nyug-
talansága azonnal eloszlik, amint lelkiatyjával beszélt 
(sokszor ha csak ajtója elé megy), tudja, hogy eszte-
lenek lelki háborgatásai és — skrupulusai mégis 
kínozzák. Van bizonyossága ; lelkiállapotának magya-
rázatát tehát nem az ész, hanem az akarat terén 
kell keresnünk. 

A történelem terén : az ú. n. argumentum a 
silentio. Pl. szent János evangélista nem beszél az 
Oltáriszentség ünnepélyes megalapításáról, pedig sze-
rintünk — ha tényleg így alapította meg Krisztus — 
ő sem hallgathat róla. Hitünket a többi evangelista 
annyira megerősíti, hogy ez az érv nem dönti meg, 
de az assensust megakadályozza mindaddig, míg 
figyelmünket e ténytől el nem fordítván, csak a 
pozitív bizonyítékok erejét mérlegeljük.1 

E tények magyarázata pedig a lelki tehetségek 
szoros viszonyában keresendő. 

A bizonyosság ugyanis nem átmeneti jellegű 
ténye az értelemnek, hanem állapot (status); az 
említett esetekben az első kialakul, míg a nehéz-
ségek latolgatása az állapot létrejöttét megakasztja. 
Ez a megakasztás pedig csak az akarat közbelépé-
sével hiúsítható meg. Az értelem csak a minden 
oldalról határozottan megvilágított tárgya állal de-
terminálódik, egyedül az akarat szabadsága dönthet 
más, határozatlanabb tárgyak körül is (minden véges 
jó). Az ilyen határozatlanabb esetekben tehát, ahol 
a szembeszökő (evidentia plena) bizonyosságot a föl-
merülő nehézségek megzavarják, az akaratnak kell 
közbelépnie, hogy az értelmet a nehézségek fontol-
gatásáról elterelje. 

Ha ezeket az elveket a mi esetünkre alkalmaz-
zuk, úgy kézen fekvő, hogy a metafizikai bizonyosság 
ellen szóló érvek latolgatása kétséget támaszt az isten-
érv valódiságáról (amint ez a lélektani folyamai V. F. 
cikkírót tényleg az érv erejének tagadására vezette); 
de ha az akarat kényszeríti az észt csak a pozitív 
érv megértésére (amint elemeztük), akkor a meta-
fizikai bizonyosságnak létre kell jönnie. 

Ez a lélektani elemzés magyarázza meg az 
istentagadás tényét is. 

Az akarat nem akar közbelépni, látván az egész 

1 Harent,Dictionnaire de la théologie cath. Art. «Croyance». 

életre kiható következményeket. Másoknál a nevel-
tetés, a kor szelleme (atheismus socialis), az államok 
inditferentizmusa elringatják a lelket s megfojtják az 
ész és szív kiáltó szavát Isten után. Ha pedig érvein-
ket tagadják, akkor a metafizikai tudás hiánya az 
ész helyett a fantáziát szólaltatja meg.1 

Róma. A. F. 

A legújabb archaeologiai ásatások a szent-
földön. I. közlemény. 

Aki a legutóbbi harminc év alatt elért palesz-
tinai kutatások eredményeit összehasonlítja az ez-
előttiekéivel, rögtön észreveheti, hogy azok sokban 
eltértek a régebbiektől. A harminc év előtti kutatá-
soknál rendszerint a topográfiái elveket tartották 
szem előtt, és ezért legtöbbször, úgy az ó, vala-
mint az újszövetségi helyeknek, épületeknek, emlé-
keknek geográfiái fekvését, ezeknek fontosságát ku-
tatták elsősorban a reánk maradt hagyományok és 
feljegyzések kapcsán. 

Assyria, Babilónia, Egiptom, Arábia, Syria és 
Kisázsiában napfényre került legújabb emlékek és 
leletek arra bírták a kulalókat, hogy a biblia ősi 
földjének felkutatásában más módszert és más elve-
ket kövessenek, mint az eddigiek voltak.2 

Arra törekedtek ugyanis legutóbb kutatóink, 
hogy Palesztinának legregibb történetét feltárják a 
jelen emberének. Ezt pedig csak úgy vélték elérhetni, 
ha a kanaanita előtti és kanaanita időszaknak úgy 
irodalomtörténeti, valamint művelődéstörténeti em-
lékeit tüzetes tanulmány tárgyává téve, a kanaanita 
és zsidó kultuszt a maga teljes valóságában, a fenn-
maradt sírleletek, szerszámok, eszközök, dísztárgyak 
és fegyverek révén ismertetik. 

Ezen legújabb palesztinai kutatások külső lefo-
lyásának eredményei!, a könyebb taglalás végett, 
legyen szabad néprajzi, művelődéstörténeti és vallás-
történeti szempontok szerint csoportosítanom. 

Az egész anyagot nagy terjedelménél fogva 
három részre osztom. Az elsőben, egy áttekinthető 
fejezet keretében összegezem a legfontosabb expedi-
tiók történetét, egyben felemlítem a nevezetesebb 
leleteket is. A második részben a művelődéstörténeti 

1 Az atheizmus lélektanáról 1. Religio 1911. évi 12. sz. 
Dr. Floznik György: Hogy ír Reinke Istenről? 

2 Jelen tanulmányom megírása alkalmával leginkább 
dr. P. Karge : «Die Resultate der neueren Ausgrabungen in 
Palästina» Münster i. W. 1910.; P. Thomsen: «Palästina und 
seine Kultur in fünf Jahrtausenden», Leipzig. 1909. ; Dr. Joh. 
Nickel és dr. Ignaz Rohr által szerkesztett «Biblische 
Zeitfragen gemeinverständlich erörtert» oimü vállalat 12 szá-
mát használtam fel. Igen jó szolgálatokat teltek még az 
említetteken kívül a «Service des Antiquités de PEgypte»-
egyesület kiadványai. 

A legújabb feltárások pontos leírásáért pedig Dr. Joh. 
Nickel tanár úrnak mondok ezúton is köszönetet. 
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emlékeket sorolom föl ; a harmadikba pedig a val-
lástörténeti emlékeket sorolom. 

I. A legújabb szentföldi expeditiók. 

A palesztinai kutatások legújabb időszakát 1890. 
óta számíthatjuk, amidőn Babilónia, Assyria és Egip-
tom ősi földjére először küldettek szisztematikus 
tervvel rendelkező, szakképzett felügyelők vezetése 
alatt expeditiók. Ha a különféle helyeket vesszük 
zsinórmértékül, a melyeken az ásatások folytak, úgy 
négy csoportra oszlanak azok. 

Ezek közül az első, amely egyszersmind a legfonto-
sabb és legnagyobb, Délngugot-Palesztina hat városát 
öleli fel és pedig: Teli el hesi(valószínűleg a régi La-
chisj, leli zakarijja, Tell es sasi, Teli ed-dschudeide,Teli 
dscheser és Teli sandahanna. Az újarab te//(assyr nyel-
ven tilluj «halmot», «halmocskát» jelent. Teli zakarijja, 
Tell es sasi, Teli ed-dschudeide és Teli sandahanna 
négy halma röviden Scliefela halmok-nak is nevez-
tetnek. Ezek pedig Délnyugot-Palesztinában azon 
előhegyeknél fekszenek, amelyek a tulajdonképeni 
philiszteusok síkságának alföldje és Juda hegysége 
közt terülnek el. Ez tehát azon földterület, ahol 
Izrael harcait, részben a philiszteusok és kanaaniták 
ellen vívta. A fenntemlített hat várost, az angol Pa-
lesztina-egyesület (Palestine exploration fund) kutat-
tatta át. Legelőször Teli el hesi-ben ásták ki az 
ősi Lachis-1, Flinders Petrie és Blisz orientalisták 
felügyelete alatt 1890-1893-ig. Utána pedig Tell es 
sasi, Tell zakirijja, Teli ed dschudeide és Teli san-
dahanna négy halmát kutatták át; itt Blisz és Maca-
lister vezették az ásatásokat 1898-tól 1900-ig. Négy-
éves szünetelés után a hatodik, Abú schűsche mel-
letti Teli dscheser-halmot ásták föl, amely 1902— 
1905 és 1907—1909. közti években befejezést is 
nyert. Ezen ásatások folyama alatt a bibliai Gezer 
városa került napfényre, amely tudvalevőleg Sala-
mon király idejében igen jelentékeny szerepet játszott. 

A második csoportba azon ásatások sorolandók, 
amelyeket a németek végeztek Ta anek-ben (a bib-
liai Taanach) és Teli el mutesellim-ben (a bibliai 
Megidda). E két városka Galiláa-nak délkeleti részé-
ben, Jesreel síkságának déli szélén, ama kereske-
delmi útvonal mentén feküdt, amely Damaskustól 
Jesreel síkságán keresztül Judüaba és innen Egip-
tomba vezetett. Ezen városok nem voltak teljesen 
zsidók által lakottak, a kanaanitákat sohasem bírták 
túlszárnyalni és magukba olvasztani. Ta'anekben az 
ásatásokat Ernst Sellin volt wieni, jelenleg rostocki 
evangélikus theologiai tanár vezette 1902 —1903-ig. Ki-
tűnő támaszt nyert később az említett tanár dr. Schu-
macher haifai építész által; ő ásatta ki részben ez 
után, 1903—1905. közti években a régi Meggidót is. 

A harmadik csoportba azon nagyobb, rendsze-
res ásatások soi'olandók, amelyek az ősi Jericho-1 
voltak hivatva feltárni, nem messze azon helytől, 
ahol a Jordán folyó a Holttengerbe ömlik. A hely, 

amelyen az ősi város feküdt, megfelel azon földte-
rületnek, amelyen a mai Tell es sultan nevű halom 
emelkedik. Itt az 1908—1909. közti években Sellin 
tanár ásatott, akit Langenegger építész és dr. Wetzin-
ger archaeologus támogatott kutatásaiban. 

A negyedik csoportba Izrael királyai ősi szék-
városának, Samaria-nak felkutatása érdekében vég-
hezvitt ásatások sorozandók. Ezt egy amerikaiakból 
álló csoport ásatta ki, a vezetést és irányítást dr. Reisner 
látta el, aki az elért eredményekről már többizben 
szakszerű tudósításokat is bocsátott közzé. Az egész 
csoport tudományos igazgatását pedig dr. G. Lgon, 
a cambridgei Harward-egyetem jeles tanára vezette. 
(Folytatjuk.) Stöhr Géza Ker. János. 

ESZ V. K Ö N Y V K R I T I K A zn 
H Q 

T h . K l u g e . D e r M i t h r a s k u l t . Leipzig, 1911. 
(Der alte Orient. Gemeinverständl. Darstellungen 
hrg. von der Vorderasiat. Gesellsch. XII. 3.) 

Ez a füzet csak mások kutatásainak eredményeit 
foglalja össze és az eredeti forrásokat nem szólal-
tatja meg. Voltaképeni értéke abban rejlik, hogy 
egész terjedelmében közli németül a Dieterich által 
a IV. századból származó párisi mágikus papyrusban 
görög eredetiben felfedezett és kiadott Mithras-
liturgiát. (Dieterich, Eine Mithrasliturgie, 1903. Máso-
dik kiad. Wünsch tői, 1910.) 

Ezt az okmányt sokan Mithras-misének nevezték 
el, pedig a teljes szöveg elolvasása mutatja, hogy szó 
sincs benne az egyéb forrásokból ismert Mithras-
féle áldozati lakomáról. Az okmány a Mithras-kul-
tuszban inkább az újjászületés szertartásának felel 
meg ; sőt talán annak sem, hanem egy újjászülött, 
imádságokkal átszőtt látomásainak. Emelkedett val-
lási részletek mellett bizarr praktikákat tár elénk 
(óriási lélekzetvételek, füttyentések, csettintésék, tor-
kaszakadtából való ordítozások, amelyeket a test szo-
rongatásával kell előidézni, hogy az összes érzékek 
megnyíljanak; ezenközben megjelenik a napkox-ong, 
kitárulnak kapui, kilépnek a sorsnak szűz istennői 
számszerint heten, majd a világegyetemnek tengely-
forgató hét istene, végül maga Mithras; a közbe szőtt 
imádságok kegyelmet, ótalmat, halhatatlanságot kér-
nek és az újjászületésben örvendeznek). 

A szerző kivált a művészi ábrázolás terén nagy 
befolyást tulajdonít a Mithras-kultusznak a keresztény-
ségre; de egyebekben is, pl. az alvilágnak hite, az 
Ítélet, a szentségek, a mystika, a szertartások ; állítá-
sának nem kell különös súlyt tulajdonítani, mert 
részletekbe nem megy és bizonyítást nem ad. Sőt 
az az állítása a 6. lapon, hogy a kereszténység Kis-
Ázsiában sohasem tudott gyökeret verni, igen kétes 
értékűvé teszi jogát ahhoz, hogy ebben az ügyben 
ítélkezzék. Ha csak Plinius levelére gondolt volna 
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Trajánhoz, ilyet aligha mondott volna. Vegyük hozzá 
a szent János-hagyományokat, Polycarpust, Ignatius 
leveleit, Polycratest, csodatevő Gergelyt (1. különben 
Harnack Mission und Ausbreitung-ját). A közölt hét 
ábra közül nekünk legérdekesebb az aquincumi 
Mithraeum alaprajza. Zubriczky Aladár dr. 

P . Otto M a a s O. F . M. : Buddhismus in alten 
und neuen Tagen. Ergebnisse der wissenschaftlichen 
Forschung weiteren Kreisen dargeboten. Breer und 
Thiemann, Hamm. 1912. Ára kötve 3-20 M. 

Sokan mondják, hogy jelenleg a vallástalanság 
szelleme leng végig a világon. A modern embernek 
sikerült volna természetét megtagadni és életének leg-
fontosabb tényezőjét, a vallást teljesen ignorálni. Ez a 
kitétel ilyen általánosságban nem helyes. Korunk 
embere nem vallástalan. A figyelmes szemlélő ép az 
ellenkezőt látja és tapasztalja. Lelke mélyén kipuszlit-
hatatlanul él, forr, ki-kitör belőle, keres, kutat a 
vallási ösztön. Sokkal élénkebb érdeklődést mutat a 
vallás és az ezzel bensőleg összefüggő problémák 
ezrei iránt, mint a mull buzgó hivője. Talán egyes 
hitrendszerek iránt eltompult az érzéke. A religio 
megvan, de a confessio még nincs vagy már nincs. 
De mivel a vallási ösztönnek mégis valamiféleképen 
külsőleg is meg kell nyilatkoznia, természetes, hogy 
lezárt, határozott formák után kutat. Innét korunk 
vallási forrongása. Sokan megtalálják a helyes utat, 
mely a kath. kereszténységhez vezet. A legtöbben extra 
viam törtetnek előre : vallási világukra sötét ború 
borul. Ezeknek körében hangzik fel újabban mind-
gyakrabban : Ex oriente lux ! Az indiai bölcs rend-
szere a jövő vallása. Nyugaton, mondják, a nap, a 
kereszténység, mely két évezreden át az emberiség 
útmutatója, vezetője volt, leáldozott; tőle már nem 
várhatunk éltető meleget, megváltást. A Buddhismusé 
a jövő. Életképes és életadó, teremtő és megváltó 
erők lüktetnek benne. A kereszténységnek minden 
előnyével ékeskedik és emellett olcsó is, kényelmes is. 
Hivőjére nem ró kötelességet és Nirvana tanávalleemeli 
lelkéről az éleleért való felelősségérzet rettentő súlyát. 
P. Maas könyvében beható vizsgálat tárgyává teszi 
Buddha égig magasztalt rendszerét. Műve két részre 
oszlik. Az elsőben kifejti a Buddhismus tartalmát vilá-
gosan, röviden, szabatosan. Áttekintést nyújt a Budd-
hismus forrásairól és alapítójának életéről. A második 
részben alapos tudásra és finom elmeélre valló 
kritikát gyakorol rajta. Vezéreltetve attól az egész-
séges elvtől, hogy a jó mindig és mindenütt jó, 
bárhol találjuk is, készségesen elismeri a Buddhismus 
positiv, értékes tartalmát. De époly határozottan 
és bátran, ámbár mindig finoman és előkelően rámutat 
a Buddhismus gyönge pontjaira és leszállítja a mind 
magasabb hullámokat verő Buddha-rajongást valódi 
értékére. Lépésről-lépésre kiséri, a komoly kutatót 
jellemző higgadt tudományossággal boncolja, bírálja 
azokat az izgatóan érdekes kérdéseket, min t : Budd-
hismus és kultura, a Buddhismus elterjedésének 

okai, a Buddhismus és kereszténység stb., melyek ma 
annyi elmét foglalkoztatnak. Érdekes és alapos fejte-
getései folyamán szétfoszlik a nimbus, mellyel a 
Buddhismust körülvették és mind élénkebbé válik 
az olvasóban az a meggyőződés, hogy a Buddhis-
musban nincsenek meg azok a tényezők, melyek 
garanciát nyújthatnának jövő nagy missiójáról az 
emberiség közt. Mint sok más, a percszülte vallási 
rendszer, a Buddhismus is a földöninnenség jegyét 
hordja homlokán. Örök érvényű elveket nem tartal-
maz. Ha föl-fölcsillámlik is benne az igazságnak néhány 
aranyszeme, a Buddh., mint olyan, nem elégíti ki az 
embert, nem emeli túl önmagán. Abszolút erejében, 
föltétlen igazvoltában nem tudunk hinni. Kutató 
elménk nyugodt, higgadt pillanataiban kedves hazug-
ságnak tartja. A technikailag is előkelő munka meg-
érdemli elismerésünket. Melegen ajánljuk különösen 
intelligenciánknak figyelmébe. 

Négy kép díszíti a művet. Jól sikerültek. De — 
véleményünk szerint — a könyv nem veszítene 
komoly, tudományos értékéből, ha a II. kiadásnál 
elmaradnának. P. Schrotty P. 

S t i m m e n a n s M a r i a - L a a c h . Katholische Blätter 
Bd. 84. 1. Freiburg; Herder. 1913. Az ismert szép 
kiállításban, gazdag tartalommal jelent meg a Laacher 
Stimmen ez idei első száma. Kifogyhatatlan gazdag-
sággal, nagy körültekintéssel és mindig érdekesen 
írnak a Jézustársasági szerkesztők és amint minden 
számban, úgy a mostaniban is, theológusnak, törté-
nésznek, csillagásznak és malhematikusnak stb. 
nyújtanak élvezetes olvasmányt. P. Lippert nagy 
melegséggel és tudással ír «Die alleinseligmachende 
Kirche» címen. P. Feder Nagy Konstantin érdemeit 
méltatja a kereszténység körül, P. Grisar «Luther-
stimmungen der Gegenwart» címen mondja el kriti-
kusainak mondanivalóit, melyeknek javarésze a 
következő füzetre maradt . P. Muckermann Sigur-
jonson Jánost a koppenhágai színműírót mutatja be, 
akinek izlandi tárgyú színművét mult év májusában 
hozta színre a koppenhágai Dagmar-szinház. Egyéb 
érdekes cikkelyek után gazdag könyvszemle és 
tudományos feljegyzések zárják be a kiváló gonddal 
összeállított füzetet. vb. 

VI. KATHOLIKUS VILÁGSZEMLE 

Franciaország. 
A B r i a n d - k o r m á n y ös sze t é t e l e é s jövő polit i-

k á j a . A. Briand, a francia új kormányelnök, kilenc 
tagját a Po/ncaré kormánynak továbbra is megtar-
totta kabinetjében, míg a többiek kiváltak a kormányból 
és helyükbe négy új miniszter lépett ; a külügyet Jon-
nart, Algir-nak volt kormányzója, vette át. Az új Briand-
kormánynak hét tagja (Klotz, Steeg, Guist'hau, F. David, 
R. Besnard, P. Morel és Bourély) a radikális szocia-
listákhoz tartoznak, míg a többi hat a köztársasági sző-
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vétség pártjaihoz és a demokratikus balpárthoz tar-
toznak. 

A radikális szocialista párt egésze azonhan ennek 
dacára is bizalmatlansággal néz a Rriand-kormány 
működése elé ; egyelőre azt határozták, hogy a kormány 
iránt előterjesztendő bizalomszavazattól tartózkodni 
fognak. Az u. n. «Action républicaine»-nek csoportja már 
meg is jelöli a Briand-kormány támogatásának felté-
teleit ; kimondották ugyanis, hogy ők csak oly kor-
mánynak szavazhatnak bizalmat, amely el van szánva 
arra, hogy végrehajtja a laikus és szociális reformokat, 
és amely csakis a baloldal pártjaira támaszkodik. Maga 
a radikális párt pedig olyan határozatot hozott, hogy 
ragaszkodik a laikus irányzatnak («action laique») és 
a szociális reformnak politikájához. 

Briand január 24-én tartotta meg a kamarában 
programmbeszédét. Ebben az egyházpolitikát csakis 
annyiban érintette, hogy kimondotta, hogy a laikus 
iskola körül még további feladatok (erről külön szó-
lunk !) várnak megoldásra, amelynél a kormány kihivás 
és keménység nélkül, de kitartással fog eljárni. Még 
felemlitést érdemel beszédjében az, hogy bejelentette a 
proportionalis választójogi reformnak végrehajtását oly 
irányban, hogy a kisebbségek is képviselethez jussanak. 

A balpárt a programmbeszédet hűvösen fogadta, 
de azért a kamara mégis 324 szavazattal 77 ellenében 
bizalmat szavazott a firía/id-kormánynak. 

A 77 bizalmatlansági szavazatból 71 az egyesült 
szociálistákból került ki. De ezenkívül még 172 képvi-
selő egyáltalában tartózkodott a szavazástól, még pedig : 
21 radikális, 87 radikális szocialista, 17 jobbpárti, 15 
republikánus szocialista, az Action Libérale 12 tagja 
és egyéb pártok töredékei. Csakis 21 képviselő volt távol. 

XVI. L a j o s k ivégez t e t é se v é r t a n ú s á g ? André 
Godard most megjelent müvében («Procès du 9 Ther-
midor, relatif à cette infernale année 1792.») XVI. 
Lajos királyt úgy állítja oda, mint aki gyengeségével 
és habozásával maga volt oka végzetének, és aki azáltal 
hogy, mikor az angol királyság ellen az északamerikai 
köztársaság mellé állott, alapjában megrendítette a 
monarchikus princípiumot. A. Godard követve Lamar-
tine és mások véleményét, F. Robespierre védelmére kel, 
és róla azt mondja, hogy ő eleinte a monarchiát akarta 
megmenteni, azután pedig a J. René d'Hébert által, 
majd a «Comité de sûreté générale» által élesztett terrort, 
terjesztett alheizmust, keresztényüldözést és saturnalia-
kat (észistennö kultusza) igyekezett megakadályozni, és 
ezért is juttatta 1794-ben vérpadra d'Hébert-et. Ezért 
Robespierre-ben Godard vértanút lát, az ő vértanú-
halálában pedig az általa első ízben képviselt keresz-
tény demokrácia kiirtását látja. 

Az Univers jan. 20. számában C. Legigne («Le Roi-
Martyr» vezércikkben) A. Godard-nak Robespierre-re 
szórt magasztalásait és vértanúvá való felemelését ká-
romlásnak nevezi, és tovább menve nemcsak védelmére 
kel XVI. Lajosnak, hanem őt mutatja be mint király-
vértanút. 

Es ez utóbbi tekintetben hivatkozik VI. Pius pápára, 
aki félévre rá a király kivégeztetése ulán, az 1793. jún. 17-én 
tartott konzisztoriumi alloucutio-jában XVI. Lajost mint 
vértanút ünnepelte. Az Univers cikkírója aina reményének 
ad kifejezést, hogy el fog érkezni az idő, mikor XVI. 

Lajost, mint a vértanú-szentet fogja a francia egyház 
tisztelni oltárán, úgy mint IX. Lajost és Jeanne d'Arc-ot. 
De ez akkor lesz csak meg, ha az 1789-iki forradalom 
műve darabokra megy. A. Godard az Univers, jan. 21. 
számában fenntartja véleményét Robespierre-ről és óva 
inti a rojalislákat, hogy XVI. Lajost a királyi eszme 
vértanújának tekintsék. 

T ö r v é n y a l a i k u s i skola v é d e l m é r e . Nem elég a 
francia jakobinusoknak az, hogy majdnem minden héten 
ítélnek el egy püspököt a laikus iskolákban használt 
laikus erkölcstani, történelmi és egyéb tankönyvek ellen 
kiadott körlevelek miatt; most már külön törvényt is 
hoztak : «pour la défense de l'école publique». Ez an-
nak a törvényjavaslatnak is a címe, amelyet a mult 
héten tett le a francia parlament asztalára Steeg köz-
oktatásügyi miniszter. A törvényjavaslatot már 1908-ban 
Doumergue miniszter is benyújtotta, de ismét vissza-
vonta. Az átdolgozott javaslat szerint büntethetők : 
1. a szülők, akik megengedik gyermekeiknek olyan 
állami iskolából való távolmaradását, amelybe sza-
bályszerűen beiratkoztak; 2. azok, akik a szülőket vagy 
más nevelésre jogosított egyéneket ráveszik, hogy akadá-
jozzák meg a beiratkozott gyermek részvételét az isko-
lai előadásokon vagy pedig az előírt könyveknek a 
gyermekek által való használatát (egy hónapig terjedhető 
elzárás és 500 frankig terjedhető biiság); 3. mindazok, 
akik valamely állami iskola tanulói közt ezen iskola 
elhagyása iránt propagandát indítanak vagy pedig ily 
célból betolakodnak az állami iskola épületébe, hogy 
ott zavart okozzanak (ugyanolyan büntetés, mint fent). 
A törvényjavaslatnak előadója, Dessage előadmányá-
ban azon furcsa érveléssel él, hogy ha a laikus iskolát 
és könyveit, tanítási módszerét valamely polgár (citoyen) 
támadja és kritizálja szóban vagy írásban, ezt nem 
tilthatja meg a törvény, mert ez nem visszaélés bizonyos 
hatalommal, míg, ha a pap vagy a püspök híveihez intéz 
ilyen tartalmú felhívásokat, ez már visszaélés a papi 
hatalommal és a szülőknek megfélemlítése, erőszako-
lása a laikus iskola ellen és a kath. iskola mellett való 
állásfoglalásra. Előadó szer inta püspök befolyása azért 
tilos, mert direkt, míg a polgári iróé agitátoré csak 
indirekt (!). 

Az Univers-ben J. Pie helyesen mutat reá, hogy ezt 
a megkúlömböztetést a szeparált államnak nincs joga 
megtenni, mert az állam törvénye szerint most a 
püspöknek nincs semmi hivatalos hatalma, ő is egy-
szerű polgár; és lia a püspök pásztorlevelének vagy 
intésének nagyobb is valóban a hatása, ezt csak az 
egyén hite okozza, ami az állam szféráján és érdeklő-
désén kívül esik. 

A törvényjavaslat végre egy másik (15. és 19.) 
szakaszában azokra is büntetést szab, akik a maguk 
szolgálatára használják fel az iskolásgyermeket az 
iskolai órák tartalma alatt. Ez a szakasz (ezt maga az 
előadmány mondja el !) azon papok ellen irányul, akik 
a templomi hittani órán vagy templomi szolgálaton 
tartják a gyermeket akkor is még, amikor már az isko-
lában a kötelező óra kezdődik és így a gyermeknek 
elkésését okozzák. 

Denique a Briand-kormány gondoskodott egy jó 
koncról, amelyet a két kamara «Ursus murmurans 
radicalis Galliae»-nek odadob, hogy azon rágódjék és 
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neki egyideig békét hagyjon. Mindenesetre gyengén áll-
hat a laikus iskola, melynek ilyen kényszeres szabá-
lyokkal kell védelmére sietni. 

Német-Birodalom. 
Evangel i scher Volksbund contra Evangel i -

scher Bund. Az Evangelischer Band nevű németor-
szági protestáns egyesület, mint ismeretes, a protestán-
soknak liberális alapon, a hitvallásra való tekintet nél-
kül és még az apostolicum feladása mellett is, egyesü-
lését célozza bizonyos támadó éllel a «római» egyház ellen. 
Ezen liberális theologiai álláspont miatt az «Evang. 
Bund»-ot nem nézik barátságos szemmel a pozitiv ke-
resztény hitű protestánsok sem, akiknek főszervezete, 
a «Der Allgem. Positive Verband», amely most január 
7. és 8-án tartotta Eisenachban évi összejövetelét. Ezen 
összejövetelnek szenzációja az volt, hogy bejelentették 
az Evang. Volksbund-nak, valamint az Allgem. Evan-
gelisch-Lutherische Konferenz-nek is a Posit. Verband-
hoz való csatlakozását ; sőt magán a gyűlésen az Evang. 
Volksbund igazgatója, Stuhrmann pastor fel is szólalt 
és beszédében visszautasította azt a vádat, mintha az 
«Evang. Volksbund» Rómának (1) volna szövetségese, de 
másrészt sajnálkozását fejezte ki a felett, hogy az 
«Evang. Bund» feladta az apostoli hitvallást; de azért 
nem ajánlotta a jelenlevőknek az «Evang. Bund»-ból 
való kilépést (sok ilyen kétkulacsos volt jelen), hanem 
inkább azt, hogy törekedjenek az «Ev. Bund»-on belül 
a hitvallás kérdésétszigorúban kezelni. 

Még felemlítjük, hogy az eisenachi gyűlésen felpa-
naszolták azt is, hogy nemcsak Hamburg adta már fel 
az apostoli hitvallást, hanem már Baden, Württemberg, 
Elsass és Poroszországnak egyházai is nagyobb rész-
ben ; Poroszországban Harnack véleménye volt ez irány-
ban döntő, ő azt tanácsolta, hogy nem kell már ragasz-
kodni az apostolicumhoz. A gyűlés előadója ezen 
pontnál rámutatott arra, hogy ha ez így fejlődik tovább, 
akkor a «Landeskirche»-k felosztanak, és az ilyen libe-
rális szellemű iskolai vallásoktatás folytán az ifjúság 
fokozatosan meg lesz fosztva keresztény hitétől («Ent-
christlichung»), amit ugyan a szülők most még fájó 
szívvel néznek, de félő, hogy előbb-utóbb elfásulnak és 
gyermekeik keresztényieden neveltetésébe belenyu-
gosznak. 

Az «Alig. Evang. Luth. Kirchenzeitung» mindezeket 
referálja és külön cikkben is kifejezi rosszalását a libe-
rális irányzat felett, amely a protestáns egyházakban 
lábrakapott és legújabban az «Evang. Bund»-ban még 
nagyobb tért hódított, mert az igazgatóságból kiszorí-
tották a pozitiv hitű D. Lessel tábornokot és helyébe 
két extrém liberálist választottak be. 

A poroszországi kath. néptanítók törekvése 
egyetemi képzettség után. Ami a francia tanítóknak 
íővágya, az a Németbirodalom egyes országaiban (Szász-
ország, Bajorország, Württemberg, Baden, Hessen, Olden-
burg) már megvalósult ; ez országokban ugyanis a 
tanítók a tanítói képesítés alapján egyetemre is beirat-
kozhatnak és «pedagógiai tanulók» («Studierende der 
Pädagogik») cimén teljes akadémikus jogokban része-
sülnek. Az egyetemen három vagy négyévi tanulmányukat 
elvégezvén, vizsgálatot tesznek, amely majdnem egyen-
értékű a középiskolai tanári diplomával és felsőbb nép-
iskolai tanítóságra, népiskolai igazgatóságra, a tanító-

képzőintézeti tanárságra minősít. Poroszországban a 
tanítók még nem vétetnek fel az egyetemre, hanem 
eddig a berlini és a posent egyetemek csak kétéves 
akadémiai továbbképzőtanfolyamokat tartottak a taní-
tók részére, amely tanfolyam elvégzése a tanítóképez-
dei tanárságra minősít. A poroszországi kath. tanítók-
nak gross-berlini egyesületében azonban a mult héten 
Horsch tanár «Universität und Volksschullehrer» cím 
alatt tartott előadásában határozati javaslatot terjesztett 
elő oly tartalommal, hogy a porosz tanítóknak is té-
tessék lehetővé az egyetem hallgatása és a magasabb 
minősítés megszerzése, amiből folyólag a tanítóképez-
dék tanítási rendszere úgy volna módosítandó, hogy a 
tanulók a bölcseleti alapon nyugvó, önálló és kutatói 
tudományos munkára neveltessenek, hogy így előkészít-
tessenek az egyetemi tanulmányokra. A gross-berlini 
kath. tanítóegyesület a határozati javaslatot elfogadta. 
Ezzel ők még mindig szerény mérsékletet tanúsítottak, 
mert például a Deutscher Lehrerverein 1904. évi königs-
bergi gyűlésén a tanítók a tanítóképezde teljes eltör-
lését és helyébe az egyetemi végzettség megkövetelését 
sürgették, mint általános minősítést a tanítói állásra. 

Ausztria. 
Az ókathol ikus szekta ál lapota Ausztriában. 

Ausztriában, mint ismeretes, az ókatholikus vallás tör-
vényesen elismert egyház, amelynek sorsa azonban 
mindennek inkább, csak rózsásnak, nem mondható. 
Ezt maguk az ókatholikusok is elismerik. így lapjuk-
nak, a «Freie Kirchenstimmen*-nek 1912. karácsonyi szá-
mában így írnak (kellő förmedvény után a lanyha egy-
háztagok ellen); «És így magunkat a visszatérő kará-
csonynak ezen örömnapjaiban elhagyóttabbaknak érez-
zük, mint valaha.» 

A mult ősszel ókatholikus zsinatot tartottak az 
ausztriai Warnsdorf-ban, melyen nagy port vert fel a 
bécsi hitközségnek az a javaslata, hogy az ó-kath. egy-
ház elveivel ellenkező tanok terjesztői vagy békétlenség 
okozói az egyházból a zsinat által kizárhatók, illető-
leg abba fel nem vehetők legyenek. A javaslatot ugyan 
elfogadták, de annak ellenzői sajnálatos «szabadgon-
dolkodás»-ról tettek tanúságot, amikor az ókatholiciz-
mus jövőjét látták veszélyeztetve, ha a szóban forgó 
javaslat elfogadtatnék, mert ezen csoport szerint ez 
valóságos eretnek-bírósággá tenné a zsinatot. E csoport 
vezére, Mach professzor, abban sem talált semmi 
ellenmondást, hogy a szabadgondolkodók, tehát a nyilt 
istentagadók kongresszusát üdvözölte. A «romfreie 
katholische Kirche» körül, mint látszik, baj van. A fő 
baj persze az, hogy elszakadtak az éltető gyökértől, 
amelyet maga Krisztus ültetett. 

Spanyolország. 
A republ ikánusok hálája Alfonz spanyol 

király iránt. Már referáltuk azt a feltűnő tényt, hogy 
a spanyol király Romanones liberális miniszterelnök 
tanácsára az antidinasztikus pártok fejeit is magához 
kérette, hogy véleményüket meghallgassa. Ily címen 
jelentek meg a királynál audiencián Azkarate republi-
kánus és Pablo Iglesias szocialista pártvezérek. Ez a 
Pablo Iglesias most kimutatta lojalitását. A spanyol 
szocialisták «Vita Socialista» cimű revüje egy undo-
rító képet közölt Alfonz királyról, amiért a bíróság 
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a lapnak szerkesztőjét nyolcévi fogságra Ítélte. Hogy társát, 
a szerkesztőt, a fogháztól megmentse Pablo Iglesias, el-
vállalta a kép szerzőségét, azt mondva, hogy ő a képet 
egy külföldi lap után közölte. Hát ilyen embereket 
fogadott a jó Alfonz spanyol király. 

VII. V E G Y E S E K 

Adoratio Ssmi é s Benedict io candelarum 
1913. febr. 2-án. Hazánk legtöbb templomában a 
farsang utolsó három napján szentségimádást szoktak 
tartani. Ez évben mindjárt a szentségimádás első napjára 
esik a gyertyaszentelés szertartása is. Mindegyik litur-
gikus szertartás, és úgy a szentségimádásnak (melynek 
előírt rítusát nálunk, sajnos, még igen kevés helyen 
tartják be), mint a gyertyaszentelésnek megvan a maga 
önálló ritusa. Vájjon mikép kell ezt az occurrentia 
rituum-ot megoldani ? 

Azt hisszük, sehol sem tartják nálunk ebben az 
időben a megszakítás nélküli ú. n. «40 órai» szentség-
imádást, amelyet Rómán kívül csak külön pápai enge-
déllyel pro re gravi et publica Ecelesiae szabad meg-
tartani, hanem inkább az ú. n. közönséges 13 órai 
szentségimádást három napon keresztül. Ez utóbbi 
szentségimádás teljes búcsúval van összekötve, melyet 
XIII. Kelemen pápa engedélyezett 1765. júl. 23-án. 

Az occurrentia rituum-ot úgy o ld juk meg a âO órai 
szentségimádásnál, hogy a gyertyaszentelés szertartását 
vagy egy mellékoltáron végezzük el és a körmenetet 
elhagyjuk, vagy ha nincs mellékoltár, úgy az egész 
gyertyaszentelési szertartás is el maradhat ; de ha ez 
utóbbi propter scandalum populi nem volna lehet-
séges, akkor az Oltáriszentséget a szertartás idejére egy 
velummal elfödjük. 

Ahol pedig (nálunk ezen eset fordul elő) csak a 
közönséges 13 órai szentségimádásról van szó, ott meg-
tartjuk rendesen a gyertyaszentelési szertartást és a 
körmenetet, de ennek idejére az Oltáriszentséget «sine 
sollemnitatibusv r eponá l juk . 1 ftlc.J 

0 H VIII. K Ö N Y V S Z E M L E 

S z e r z e t e s r e n d e k é s t á r s u l a t o k RJ agyai-országon. 
Tóth Mike S. J. főgimn. tanár. Második kiadás. Kalocsa, 1913. 
Nyolcadrét 248 lap. Megrendelhető Kalocsán a «Hirnök» 
szerkesztőségénél. Ara fűzve 2 kor. 40 fill, vászonkötésben 
3 K 50 f. Minthogy a munka nem csupán pontos statisz-
tikai kimutatás, hanem főképen tájékoztató az egyes rendek 
és társulatok föladatáról, mostani működésük teréről és arról, 
hová forduljanak azok, kik szent hivatást éreznek szivük-
ben ; a mű első kiadása csakhamar elfogyott és gyakori 
keresése a szerzőt a második javított és kiegészített ki-
adására késztette. 

A most megjelent második kiadás papirja, nyomása 
és finom illusztrációi tekintetében talán még csinosabb, mint 
az első volt, mindannak dacára tetemesen olcsóbb. 

1 V. ö. Hartmann : Repertór ium Rituum. 682. 1. és Schneider-
Lehmkuhl: Manuale Sacerdotum. 455. 1. 

Olvasóinkhoz és munkatársainkhoz. 
A nmélt. Püspöki kar tagjai közül a pécs i , a s z a t m á r i 

és a Csanádi püspök uraknak áldozatkészségéből a «Religio» 
a mostani 5. számtól kezdve, 16 helyett 2 0 o l d a l o n fog meg-
jelenni. Miért is ezentúl abban a helyzetben leszünk, hogy a 
beérkező kéziratokat az eddiginél gyorsabban és dúsabb 
mértékben bocsáthaljuk közre. 

A «Religio» S z e r k e s z t ő s é g e és K i a d ó h i v a t a l a . 

Szerkesztői izenetek. 
Cz. A. dr . Z i r cz . Igen hálásak vagyunk az elismerő 

sorokért és értékes közreműködéseért. A beküldött cikknek 
hamar sorát ejtjük. — M. J . d r . B u d a p e s t . Köszönjük a 
szép cikket. — V. L. K a l k s b u r g . Meleg köszönet. Közölni 
fogjuk. — K. M. d r . Köszönet. 

J^iadóhivatali izenetek-
H. J . d r . Kolozsvár . Köszönjük a Coll. G. H. részére 

küldött előfizetést. Nagyobb portó címén 2 K 20 fill, pótlékot 
is számítunk. — H. R. H o n t n á d a s . 1912-re nincs hátralék-
ban, de 1913-ra nem érkezett előfizetés. — H. J . d r . Temes -
vá r . Köszönet. — K. J . Högyész. 6 K-t a kiadó-előd úrnak 
átadtunk a mult évi hátralék címén. 

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos : 
Dr. H A N U Y FERENC, egyet, tanár ( I V . , Duna-u. 3 . ) 

Főmunkatá rs és szerkesztő-helyettes : 

Dr. W O L K E N B E R G ALAJOS, egyet, tanár (I., Rertalan-u. 2 4 . ) 

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

1907. Pécsi országos kiállításon állami ezüst éremmel Kitüntetve. 

FLEISCHER JÁNOS 
e g y h á z i ruha és reverenda szabó 

PÉCS, FERENCIEK-UTCA 9. 
Évek hosszú gyakorlata ké-
pesít a legjobb szabású, minő-
ségű és finoman kidolgozott 

REVEREMDÁK ÉS CIMÄDÄK  

••PAPI CIVIL ÖLTÖNYÖK" 
előállítására. Üzletemet ezen-
••••••••••••••• kívül ••••••••••••••• 

EGYHÁZI RUHÁK 
készítésére is berendeztem. 
Mindennemű egyházi ruhák : 
casnlák, pluvialék velnmok, 
baldachinumok, minisztráns 
ruhák, zászlók, lobogók, kar-
ingek, álbák, kehelyruhák 
******* stb. készíttetnek. ••••••• 
Egyházi ruhák javítása ol-
csón és jól eszközöltetnek. 

Költségvetés és árjegyzék ingyen ! Személyesen is megjelenek ! 
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RELIGIO 
TUDOMÁNYOS ÉS TÁRSADALMI KATH. HETI FOLYÓIRAT 
A BUDAPESTI EGYETEM HITTUD. KARA TÖBB TAGJÁNAK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI 

Dr. H A N U Y F E R E N C , EGYETEMI TANÁR. 

Megjelenik — július és augusztus hó ki-
vételével — minden szombaton reggel. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal : 

Budapest, IV., Duna-u. 3. 

Előfizetési ár : egész évre K 12, félévre K 6. 
Egyes szám ára : 50 fillér. (Kapható a Szen t -
István-Társulat könyvk. , IV., Kecskeméti-u. 2.) 

TARTALOM. I. Vezércikk : Keresztény világnézet és az élet. I r ta : 
Bodnár Gáspár. — Vezércikk után : 1. Csernoch János érseknek 
székhelyére való bevonulása és székfoglalása. 2. Pályázat a 
Horuáí/i-alapból elnyerhető könyvjuta lomdi jakra . — II. Az örök-
városból: 1. Az Acta Ap. Sedis 1913. évi 1. száma. 2. A böj t i 
szónokok tisztelgése a Szentatyánál. 3. Gyertyaoffertorium a 
pápának Gyertyaszentelő napján . 4. Societá Editrice Romana 
lapja i ra való előfizetés tilos a szerzeteseknek. 5. Rektorváltozás 
a «S. Maria dell-Anima»-ban. 6. Két «cappella papale» áttétele 
nyárról őszre. 7. Királyné autó ján hazaszállí tott beteg növendék-
pap. 8. P. Aviano Márk boldoggáavatása. — III. Tudományos 
cikkek, közlemények, értekezések .1. Akinek nincs, ami je van is, el-
vétetik tőle. Dudek J . dr.-tól. 2. Néhány kép a nyi t ra i püspökség 
két utolsó századából. V. Cserenyey I. dr.-tól. 3 A legújabb 
archaeologiai ásatások a Szentföldön. II. Stőhr G.-tól. 4. Az ú j 
«Antiphonale S. R. Eclesiae» (p. e.) 5. A középkori lélektanról. 
Czakó A. dr.-tól. — V. Könyvkritika: 1. J. Barel; Isis et les 
Isiaques sous l 'Empire Romain. Zubriczky A. dr.-tól. — 
VI. Katholikus világszemle: A) Olaszország: 1. Blokk-minisz-
ter ium készül Olaszországban a szociálisták belevouásával. 2. 
Az első kőtemplom Messinában. B) Német-Birodalom : 1. A 
halot thamvasztás bevezetése Bajorországban. 2. A badeni evan-
gélikus agendatervezet ú j hi tval lásformulája . C) Franciaország: 
A «laikus iskola védelme». D) Nagy-Brittania : 1. A home rule a 
lordok házában. 2. írországi protestánsok tiltakozó gyűlése a katho-
likusok megrágalmazása ellen E) Palesztina : A Holt-tengerből 
sóbánya. F) Syria: A syriai és l ibanoni francia angol ellentétről 
szóló hirek cáfolata. — VII. Hirek a tudomány világából : 1. A 
toulousei Insti tut Catholique bölcs, ka rának újjászervezése. 2. 
Statisztikai adatok a louvaini kath. egyetemről. 3. A kathol ikus 
egyetemi nőhallgatók Szent Mechtild egylete Ber l inben. — 
VIII. Vegyesek : Szent József nap ja min t templombúcsuünnep 
nagyszerdán. — IX. Könyvszemle. 

J^eresz tény világnézet és az élet. 
I r t a : BODNÁR GÁSPÁR. 

A bölcs életének nap ja m á r l emenőben . H ű 
tan í tványa , m i k o r lát ja, hogy a búcsúzó ö regnek 
lelke m é g egyszer kigyúl, m i n t a nap, m i k o r 
tüzet r ak az egeken : lázasan ragadja m e g a 
p i l lana toka t és így kérlel i a t ávozó t : 

— Mester, mégis hogyan vélekedel ? A sok-
sokféle t u d o m á n y közül, m i k oly nagy ziva-
t a roka t t ámasz tanak a le lkekben, melyiké leszen 
a g y ő z e l e m ? 

A bölcs a n y u g a l o m n a k fenségével válaszol : 
— Azé a t u d o m á n y é lesz a győzelem, amely ik 

az életet hódí to t ta meg. Amely ik életértékké lett 
minden ember részére. 

Ujat , nagyot , mélységest m o n d o t t - e a b ú c s ú z ó 
bölcs ezekkel a szavakkal ; vagy egyál ta lában a 
k o l u m b u s t o j á s tö r t éne te előtt m o n d o t t a - e ? Ezzel 
m o s t ne t ö r ő d j ü n k . 

Csak ve r j ék fel l e lkünkben a visszaemlékezést , 
hogy r epü lő m a d á r k é n t s zá rnya lhassunk végig 
m i n d e n , csak a legutóbbi i dőkben fe l tűnt , a 
t u d o m á n y o s vi lágnak p iacára d o b o t t e lméle teken, 
rendszereken . És megá l lap í tha t juk , hogy m i n d e n 
ú j t annak , t eó r i ának m á r szü le tésekor k ibugy-
gyanása p i l l ana tában , legelső gőgicse lésekor 
vagy m é g kamasz-kora előtt az volt gondola ta , 
célzata, sorvasz tó epekedése , ha kellett , r o m b o l ó 
tör tetése, hogy az életet üs tökéné l ragad ja , 
e lméle tének okkupá l j a , h a t a l m á b a kerí tse , gyakor -
lottá gyúr ja . Hogy úgyszólván megetesse azt az 
anyagot , ami t ő l o m b i k j á b a n kotyvasztot t . És 
maga sem bi r ta megemészteni . Va lamin t n e m 
az volt-e t r agéd iá ja is, hogy az élet m in t haszna-
vehe te t len t — e ldobta magátó l . 

Különös , i r ja Tóth Béla az «Esti Leve-
l e k é b e n körü lbe lü l így : kü lönös , hogy a kü lön-
böző e lméletek fel ta lálóinak sokszor nagy k o r t 
a j ándékozo t t a Gondviselés. Ta lán azért , hogy 
elér jék, élő t anú i legyenek, m i n t veti vissza az 
élet rövid p á r évt izeden át megemész the t l en 
elméleteiket . És t r agéd iá juka t lássák a b b a n is, 
hogy nagy, ha t a lmas köte te ikről , m i n t emlé-
keznek meg a h i r l apok öt-tiz s o r b a n és ró luk 
is, kiket egykor v i lágszabadí tókként ünnepe l t ek . 

A t u d o m á n y o s e lméletek tehát a múltban 
egymássa l is fa rkas-szemet nézvén — úgyszólván 
külön-külön kel tek ha rc ra , pá rv iada l ra , hogy az 
életet h a t a l m u k és t ek in té lyük szolgálatába, 
meghódo l t a t á sá ra haj tsák. És az élet, ez a vén 
ba jv ívó , egyenkin t haj igál ta át őket hóna alatt . 
Kit j o b b r a . Kit balra . Leg többjé t — a háta mögé. 

Á m n e f e l e d j ü k , hogy itt l egfőbb részben 
szellemi ha rc ró l van szó. És hogy nagy a k ü l ö n b -
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ség — a k a r d d a l v ívo t t h a r c és a nye lvve l , a 
tollal, a sa j tóva l v ivo t t h á b o r ú és a ka rdda l , 
fizikai f egyverekke l v ivo t t h a r c o k közt. 

A k a r d d a l v ivo t t h a r c b a n — ir ja Carlyle — 
ahol az e m b e r k i v o n t k a r d d a l áll e l lenfelével 
s z e m b e n . . . egy d e r e k a s vágás bevégzi a csatát . 
Mer t f izikailag szólva ha egyszer va l ak inek ki-
loccsan az agyve l e j e : meghal t . A szel lemi ba j -
v i v á s o k b a n m é g c s a k g o n d o l n i s em lehet o lyan 
győze l emre , a m e l y vég legesnek vo lna tek in the tő . 
Á m v e r d le szel lemi e l lenfeledet , m í g csak eszét 
n e m veszti. Szeld kétfelé. Egyik részét a d i l e m m a 
egyik sza rvá ra , m á s i k a t a más ik ra . Az agyvelő t 
vagy i s a g o n d o l k o d ó képessége t pusz t í t sd ki 
be lő le egy i d ő r e : m i n d e z n e m használ semmi t . 
I smé t feléled. És összeszedi magá t . H o l n a p 
ú j r a kezdi a ha rco t , a tüzelést e l lened. És ped ig 
u j a b b személyi , szel lemi és különösen technikai 
fegyverekkel. Egyesü l , m e g b é k ü l azokkal , k i k b e n 
csak egy m o r z s a r o k o n s á g o t l á t ; k ikkel t egnap 
m é g é le t -ha lá lharco t v ivot t . És a k o m p l e k s z u m m a l 
új áttörésre indul . 

* 

Itt tartunk ma, a múlttal szemben. 
Aki a m a i v i lágnéze tek összecsapása inak 

t üzében volt , vagy van, aki az uj , egyesült t ábor -
n a k v ivás i m ó d s z e r é t , tú l t engő t echn ika i harc-
m o d o r á t i smer i : lehe te t len , hogy n e lássa az 
ana lóg iá t Car ly le p la sz t ikusan kifejezet t szemlé-
le tében . Azt a n a g y fo rdu la to t , m e l y e t a kü lön -
böző t u d o m á n y o s e lméle tek az élet kapcso l a t áé r t 
t ehá t a g y a k o r l a t b a va ló e l ju tásér t , az élet-
képes ségé r t együttesen r e n d e z n e k a szel lemi 
h a r c o k t e rén a ke re sz t ény vi lág fe l fogás ellen. 

A k e r e s z t é n y v i lágnéze t t ehá t v é g e r e d m é n y é -
b e n az ö s szesű rűsödö t t , a közös ta la j t , közös 
é r d e k e t meg ta l á l t szövetséges el lenféllel áll 
s z e m b e n . S ha felül k ü l ö n m e d r e k b e n helyez-
k e d n e k is el ; akko r , m i k o r gyakor l a t i é rvé-
nyesü lés rő l , az é letről , a t á r s a d a l o m r ó l van szó 
és ezek m e g h ó d í t á s á r ó l : a k k o r együ t t esen szakad-
n a k e vész tengeres életre, számí tva a r ra , hogy 
n i n c s h i s z é k e n y e b b a h i te t len vi lágnál . 

Fe lü l rő l s zakadván , l ezudu lván a l ege lvon tabb 
és m é g f o r r á s á h o z sem ju to t t e lméle tek , h ipo-
tézisek á r a m l a t a i . . . a g y a k o r l a t b a n r o m b o l á s o k a t , 
pusz t i t á soka t végeznek , hogy sokan , ( n e m is 
h isszük, mi ly s o k a n ) az á r ra l úszók m a g u k is 
m e g d ö b b e n n e k az u j v i lágnézetek e r e d m é n y e i n , 
é le t je lenségein . Mer t a gyakor l a t i a l ka lmazásban 
szöges he lyze tbe ke rü lnek . T r a g i k u s k i á b r á n -
du l á sok közé j u t n a k ; l á tván az é r d e k e k d u r v a 
ha rcá t . A tetszetős , oszlopos , e lméle tek élet-
képessége meggyőz i őket a r ró l , hogy s o h a s e m 
az a k é r d é s : vá j j on a lka lmas-e va l ame ly f o r m a -
cio m é g a po l i t ika i t ak t ikázásokra is. Mindig az 
a ké rdés , mi e n n e k a gyakorlati kiképzödése. 
A t ö m e g n á l u n k pl. ma is és m é g soká ig szente-
sí tve lá t ja a s zoc i á ldemokrác i á t a b b a n és avval , 
hogy vele, a szociá l is tákkal , azok p a k t u m óznak, 
m é g a s z t r á j k b a n is, k iket egy egész vi lág válasz to t t 
e l edd ig tőlük. É s a t ö m e g n e m i té lkezhet ik máskép . 
A t ö m e g n e m csak e lvona tkoz ta tn i , de m é g k ü l ö n -
böz te tn i sem tud. A k ö v e t k e z m é n y e k fog j ák meg-
m u t a t n i : vá j j on a pol i t ika i eset leges győze lmek , 
e r e d m é n y e k fe lé rnek-e m a j d az e rkölcs i képződ-
m é n y e k k e l . 

Míg a ke re sz t ény v i lágnézet t ábo ra , az ór iá-
sibb, a v a l ó j á b a n h a t a l m a s a b b , ké tezer év óta 
egy közös , á l l a n d ó a l a p o n van , egységében e lmé-
leti leg és gyakor l a t i l ag is egy és u g y a n a z o n életre, 
é le tképességre van h iva tva , de e n n e k d a c á r a 
fo ly ton egymássa l c ivódik , emész t i ere jé t , gyen-
gíti m o z d u l a t a i t és kife j lesztő eszköze i t : add ig a 
tul o lda lon , az ú j v i lágnézet «ú t tö rő» lépései t , 
me ré sz ugrása i t , erőfeszí tései t és e rő szakoskodá -
sait is a r r a és a b b a n összpontos í t j a , hogy a keresz-
tény hitet, etikát, mondjuk hát, az egyház tudomá-
nyát, a theologiát — elszakítsa az élettől. Beval-
lott cél ja szer in t ho l t ke resz ténységgé degradá l j a . 

És e r r e a lépésre , e r r e a d ö n t ő ü t k ö z e t r e 
fe lhaszná l ja a szocia l izmust . A szoc ia l izmust 
c s a t o r n á n a k tekint i , a m e l y e n keresz tü l leereszt i 
az élet s z á m á r a — az ú j vi lágnézetet . Lényegé-
ben n e m az övé a szocial izmus. N e m végcélja. 
0 enné l sokkal önzőbb . De sinekül haszná l j a 

ANGSTER JÓZSEF és FIA 
orgona- és harmonium-gyár, PÉCS. 

• O Alapíttatott : 1867. évben. O O 
A bpesti Bazil ika nagy orgonájának épitői. 

Csak első dijakkal kitüntetve. 
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Ajánlják kitűnő hangú és erős szerkezetű 
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a legjutányosabb árak mellett, művész ies 
kivitelben. 0 0 0 Raktáron kitűnő hangú 
harmoniumok minden nagyságban. 
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ki a szállításra, az eszmebékák elhelyezésére — 
a letarolt élet mocsa ras helyein. Ezt a csalafinta-
ságot még n e m vet te észre a szocializmus, csak 
kezdi észrevenni . 

Az ú j világnézet ad ja a t u d o m á n y o s formá-
kat. A tolvaj-nyelvet a szociologiában. A mi 
szofistáink, ha é rvényesü ln i akarnak , be lop ják 
maguka t a szoc iá ldemokra ták közé, ott vezető-
szerepeket okkupá lnak , amikkel nemcsak elmé-
le tüknek szereznek tért , de dús jövede lmek for-
rását is megnyi t ják . És tanaik kezére j á r n a k a 
szoc iá ldemokra ták cé l j a inak ; lényegében azon-
ban ö n m a g u k szabad élvezetvágyának és egyéni 
dölyfének, illetőleg az ú j világnézet életképessé 
tevésének harcosai . 

Vége redményében tehát t isztában lehetünk 
azzal, hogy az ú j világnézet m i n d e n frakciójá-
nak egy és ugyanaz a verklizése, a csábító 
muzsikája : 

— Hogy «a kereszténység ellensége az élet-
nek». «Képtelen m á r arra , hogy «az élet értékét 
kidolgozza». «Azon erők, mikkel a kath. egyház 
az élet célját és i rányát nagy kö rvona lokban 
megadta , n e m elégségesek». «Erőtlen, hogy meg-
mentse. Sőt épen az a bűne, hogy az e m b e r 
bo ldogulásának ú t j ában állott.» «A mérséklés 
Nagymes te re az élet é r tékének többle té t vette 
el. Nem engedte, hogy lehajol jon az e m b e r az 
élet te l jének felhasználásáért .» «Az Egyház nem 
az élet vallása. Nem e földről és nem ez életre 
való.» «Mi n e m b á n t j u k a pr ivá t e m b e r vallását. 
Marad jon az illúzió az ő részére.» «A vallás 
magánügy . Az a túlvi lágra ígéri az e m b e r bol-
dogulását . Aki várn i tud, vá r jon . Majd megun ja 
és belát ja , hogy csak az igazán a miénk , ami 
e lőt tünk, a földön van. Kínálja magát . Csak ki 
kell élvezni.» 

Az ú j világnézet szofistáinak szi rénhangjai 
szé tömölnek a mi közönségünk, u j ságművel t ségű 
ér te lmiségünk és a nép között is. A lelkek ezrei-
nek és talán mi l l ió inak fülét valami muzs ikakén t 
üti meg. Majd e rősebb lesz a hang. Ömlő, éde-
sen kínos kéjt fakasztó e lőadásokban, szofisztikus 
f o r m á k b a n a létnek m i n d e n kézzel n e m fogható, 
tehát metafizikai e lemét tagadják. Monisták és 
a szoc iá ldemokra ta szociológusok m á r a morál 
és immorálról t a r t anak előadásokat , ahol nem 
is krisztusi világfelfogásról, h a n e m szokrateszi-
ről beszélnek. A kereszténység m á r n e m is az 
élet vallása. Az élet ér tékét , a gazdasági jó-
létet tehát, úgg-e? csak a szocial izmus vív-
hat ja k i ? Az Egyháznak ehhez a harchoz, ennek 
az életnek megteremtéséhez m á r semmi köze. 

Az igéret m á r megvan. E r e d m é n y e k r e is hivat-
koznak, mely e redmények , min t az alkohol 
hatásai tévedésbe viszik a le lkeket ; i l lúziókat 
ál l í tanak eléje ; az alkohol hatásai alatt való-
ságnak tűnnek fel ezek az illúziók. A föléb-
redésnél pedig magukra m a r a d n a k a lelkek, 
me r t elválasztották, e lvonták, e l ragadták őket 
egyedül hú, egyedül megbízha tó ba rá t juk tó l — 
a hittől. 

Mint a kígyónak sok-sok porca van, ezek a 
po rcok százféle mozgásban, vá l tozásokban igyek-
szenek á ldozatukra , de mégis egy ger incvelőből 
indu lnak és t é rnek vissza : úgy az ú j világnézet 
gondolata , célzata, törekvése, támadásai , s imo-
gatásai vagy mérges harapásai , m i n d m e g a n n y i vál-
tozataiban egyetlenegy mozgásban, egy győzelemre 
siető tör te tésekben ny i lvánu lnak meg ma már . 

Az életet akar ja meghódí tani . Az életet aka r j a 
elvágni a régi világnézettől. A mi h i tünktől . 
A mi t udományunk tó l . A mi legfelsőbb és legele-
m i b b tudományunk tó l . Bölcseleti magasságunk-
tól a kis ka tek izmus egyszerű, gyermektő l is 
felfogható vi lágnézetünkig. 

* 

Kell, hogy mikor mi a hittudomány, a maga-
sabb rendű papképzés nagy gondolataival fog-
lalkozunk: akkor szemen vágjanak minket ezek a 
jelenségek. Hogy t isztában legyünk azzal, ami re 
a nagy angol író is figyelmeztet m i n k e t : 

A mi k o r u n k b a n nemcsak a véres hábo rú -
kat, de a szellemi harcokat is a mechanika 
bámula tosan tökéletesí tet t fegyvereivel végzik. 

A legmagasabban álló h i t t udomány , a leg-
tökéle tesebben, ember i leg véve befejezet ten tudós 
lej, a kézzel fogható igazság b i r tokában levő 
ba jv ivó vereséget szenvedhet a mechanika, a 
módszer, az átadó képesség, a gyakorlottság, a 
nyelv, a szó, a stilus, az ömlő előadás, a köz-
ér thetőség gyengesége vagy h iánya miatt . 

A mi k o r u n k a mechan ikus erők kora. Még 
az ér te lmet , a szivet és akara to t is — jól, mű-
vésziesen és gyakorlat i lag lerakot t s íneken lehet 
és kell megközelí teni. 

Alig lehet ma az emberek fejébe világos-
ságot, szivébe melegséget, akara tába acélosságot 
vinni, hacsak azzal a módda l nem, hogy haszná-
ról, é letrevalóságáról , sőt é rdekeinek ér tékéről 
győzzük meg. Hát m o n d j u k : szociális erejéről 
vi lágosí t juk föl. 

A ker . kath. hit ere jének, t a r t a lmának , az 
életre való nélkülözhet lenségének k ibontására , 
éreztetésére, melegségére van szükségünk. Arra , 
hogy ez a hit nemcsak t u d o m á n y o s rendszer , 
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n e m c s a k e l m é l e t : hanem élet. Gyakor la t . És 
k ü l ö n ö s e n o lyan gyöngy , me ly épen az élet 
h u l l á m a i b a n , kagy ló j ában leszen igazán ér té-
kessé. És ot t t e r e m m a g á n a k az é le tnek j a v á r a , 
h a r m ó n i á j á r a , köze lebbi és legvégső céljaira. 

C s e r n o c h é r s e k n e k s z é k h e l y é r e v a l ó be -
v o n u l á s a é s s z é k f o g l a l á s a . Dr. Csernoch János 
esztergomi érsek, Magyarország hercegprímása, febr. 
1-én délben vonult be székhelyére, ahol a primási 
palotában elsőben is az esztergomi főkáptalannak 
tisztelgését fogadta ; a főkáptalannak szónoka Rajner 
Lajos dr. érseki helynök volt. A főkáptalan után 
Vimmer Imre polgármester a város közönségének 
üdvözletét tolmácsolta a prímás előtt. 

Február 2-án a hercegprímás érsek első ünne-
pélyes bevonulását tartotta székesegyházába és tett-
leges székfoglalását (de iure már január 1-én meg-
történt), amely alkalommal Rajner Lajos érseki hely-
nök üdvözlő beszédére a hercegprímás a papsághoz 
székfoglaló beszédet intézett, kérve a főkáptalan és 
a papság támogatását. Beszéd után a jelenlévő 
papok és növendékpapok homagialis kézcsókra 
járultak az érsek trónusa elé, amely aktus után az 
érsek tartotta meg a gyertyaszentelést; a Graeffel 
kanonok által pontifikált mise közben pedig ő (az 
érsek) megtartotta első főpásztori beszédét népéhez. 

Funkció után a szeminárium elöljáróinak tisz-
telgését fogadta, délután pedig megjelent egyház-
megyéjének levitái közt a szemináriumban és végig-
nézte a kispapok «Skanderbég» cimű színielőadását. 

Csernoch érsek az ő székfoglalása alkalmából 
híveihez pásztorién elet intézett, amelyben a püspök-
nek tanítói, kormányzói és papi hivatalát fejti ki 
hivei előtt. Megkapóak azon szavak, amellyel püspök 
a kormányzói hivatalának az államhoz, a hazához 
való viszonyát ecseteli: 

«Teljes mértékben átértem az én főpásztori állá-
somnak azt a történeti hivatását, hogy a hatalom és 
a nép között a megértést és a tiszteletet ápolja, hogy 
az egyháznak lelki erejével a nép boldogítására 
törekvő hatalmat támogassa és a népben a hazájá-
hoz, felséges apostoli királyához való hűséges ragasz-
kodást megszilárdítsa. Ezeréves történelmünk minden 
viszontagságai között az egyház mint őrangyal állott 
a magyar nemzet mellett s a nemzet mindenkor a 

legnagyobb bizalommal és hálával tekintett hűséges 
segítő társára. 

Ezt a hagyományos jó viszonyt az állam és az 
egyház között minden erőmmel fogom ápolni és 
fenntartani. Akarom, hogy katholikus híveim, bár-
mily nemzetiséghez vagy társadalmi osztályhoz 
tartozzanak is, legyenek a halálig törhetetlen hü 
jobbágyai a magyar királynak és őszinte szerető 
fiai az egységes nagy magyar hazának. 

Minket minden más kötelék mellett még az egy-
ház szeretete is ehhez a megszentelt földhöz fűz, 
amellyel az egyház ezeréves frigyben él. Lelkem 
mélyéig meg vagyok győződve, hogy a legjobb 
katholikusok a hazának leghívebb és legönfeláldo-
zóbb gyermekei. Minél inkább felszítjuk magunk-
ban az egyház iránt való szeretetet, annál inkább 
fellángol bennünk a legnemesebb hazaszeretet, 
mert ugyanaz a szív mindkettőnek a tűzhelye. 
Másrészt meg vagyok győződve, hogy a magyar 
állam mindenkor nagyrabecsüli az egyház értékes 
szolgálatait s mint eddig, a jövőben is ápolni fogja 
ezt a hagyományos és áldásos viszonyt, melyben az 
egyház és állam fejlődésének, virágzásának felté-
telei rejlenek. S amint én mint a béke őre és a köl-
csönös megértés szószólója akarok működni, úgy 
hiszem, hogy azok is, akik gondjaimra bizvák, az 
Istentől eredő hatalom képviselőivel a legszebb össz-
hangban fognak élni s jóakaratukat az egyház szá-
mára biztosítani». 

Ugyancsak a székfoglaló alkalmából papságához 
latin nyelvű körlevelet intézett, amelyben meleg szavak-
kal emlékezik meg elődjéről, Vaszary Kolos bíborosról, 
kinek imáiba, mint a hegyen imádkozó Mózesnek 
imáiba, ajánlja magát, majd a papsághoz fordulva ma-
gasztos hivatásukról szól, amely az életszentségre sar-
kalja a papot, de a papi tökéletességnek hiten kell fel-
épülnie, ez adja meg az erőt az igehirdetésnek is, 
amelynek fontosságát fenkölt szavakkal köti papjai-
nak lelkére, külön is szólva a gyermekek hitoktatá-
sának horderejéről ; megemlékezik a kath. iskola-
ügynek a mai időkben való elsőrangú jelentőségéről, 
amelynek kapcsán a tanítói karral való békés 
viszony ápolására buzdítja a papságot, majd kanonok-
jaihoz fordulva, kiemeli a kanonokoknak kötelmeit 
a jó példaadás és a közös ima tekintetében. Ezután 
kikéri Rajner érseki helynöknek támogatását és az ő 
kiváló jogi tudását és a jog érvényre emelésében 

OBERBAUER A. UTÓDA S S 
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serénységét magasztalva említi («codicis iurium Ec-
clesiae pexùtissime eorumque vindex strenuissime») 
és tanácsát maga részére is kéri úgy, miként elődjé-
nek is ő volt jobb keze. Ezután a szemináriumi elöl-
járók és a theologiai tanárokhoz fordulva, az ő fel-
adataiknak főbenjáró voltára mutat reá, nem feled-
kezve meg külön a kis klérus apostrofálásáról sem, 
kiket atyai ölelésre szólít magához. A továbbiakban 
a szerzeteseket szólítja fel a papság támogatására, 
főleg (a tanítórendeket) az iskolában, aminek kap-
csán a diákpasztoráció és a Mária-kongregáció nagy 
fontosságát köti nekik és a világi papi hittanárok 
szivére. Végre a Szentatya iránt való kegyeletre 
buzdítja papjait, mely főleg szeretetben és áldozat-
készségben (Péterfillér) nyilatkozik meg, valamint 
igen meleg szavakkal emlékezik meg a királyról és 
hazáról, amelyért a Magyarok Nagyasszonyához és 
Szent Istvánhoz való buzgó fohászokat ajánlja pap-
jainak. 

Az üdvözlők seregéhez járulva hosszú, békés, 
dics- és vigaszteljes főpásztori kormányzatot kivánunk 
mi is Esztergom új érsekének, Magyarország új 
prímásának és az apostoli Szentszék örökös új köve-
tének. 

P á l y á z a t a Horváth -a lapbó l n y e r h e t ő 
k ö n y v - j u l a l o m d í j a k r a . A Hittud. Kar dékáni hi-
vatalának megkeresésére közöljük a következő hir-
detést: 

Felhívás. 

A budapesti kir. magy. Tudományegyetem Hit-
tudományi Kara a jelen tanévben a Horváth-iéle 
alapítványból jutalmazhat oly egyházirodalmi jeles 
és hasznos müveket, melyek az 1909. 1910 1911. és 
1912. években jelentek meg. A megjelent művek be-
küldés nélkül is pályáznak ugyan, mégis az eljárás 
megkönnyítése és esetleges feledés elkerülése végett 
felkérem az illető szerzőket, szíveskedjenek a neve-
zett időben megjelent egyházirodalmi müveik egy-
egy példányát a Hittudományi Kar dékánjához lehe-
tőleg minél előbb beküldeni. 

Budapesten, 1913. február 3-án. 
Lukcsics József dr. s. k. hittud. kari dékán. 
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II. AZ OROK VÁROSBÓL 

Az «Acta Apóst . Sedis» 1 9 1 3 . év i 1. s z á m a . 
Január 25-iki dátummal jelent meg e szám a kö-
vetkező tartalommal: 

I. Az «Acta PU PP. X.» rovatban első helyen 
egy 1912. dec. 17-éről kelt motu proprio áll, amely-
ben a minoritáknak betegeskedő minister généralisa, 
Sottaz M. Victor, mellé Dali Olio M. Ferenc általá-
nos prokuratort egyúttal a rendfőnöknek «vicarius 
generalis»-ává rendeli, és ő mellé tanácsadóknl San-

toro M. Alajos vatikáni penitenciariust és Tavani M 
Domonkost, a «Collegium Seraphicum» igazgatóját, 
rendeli ki. 

II. A Congregatio-rovat közleményei : 1. A S. Con-
gregatio Consist.-nak közlése a decemberben történt 
és eddig még nem közölt püspökség-betöltésekről; 
első helyen van regisztrálva az 1912. dec. 13. de-
cretum, amellyel az esztergomi érseki székben erősí-
tette meg a Congregatio az új érseket Csernoch 
Jánost, valamint a dec. 14-iki, Frentiu Valér lugosi 
g. kath. püspököt megerősítő decretum. 

2. A «S. Congregatio de Religiosisv-nak 1913. jan. 
15-én a szerzetesrendek és congregatió-k főnökeihez 
intézett körlevele jön ezután a «Societá Editrice 
Romana» által kiadott hírlapok eltiltásáról. (Erről 
más helyen.) — 3. A S. C. de Propag. Fide-nek regisz-
tráló közlése új apostoli vikáriusoknak, vagy vikáriusi 
coadjutoroknak pápai breve- és új apostoli praefec-
tus-oknak Propaganda-decretum útján történt kine-
veztetéséről. Pápai brevével lőn kirendelve az antio-
chiai syr patriarcha mellé is egy új segédpüspök, 
Tappuni Domonkos. — 4. Ezután következik az 1913. 
jan. 13-iki //idex-decretum, amelyről már múltkor 
megemlékeztünk (Begey, Holzhey etc.) — 5. A «S. Con-
gregatio Rituumy>-nak 1912. dec. 11-én kelt és Bécs-
ből, illetőleg Velencéből kérelmezeti decretuma, mely-
ben P. (ab) Aviano Márk kapucinus atyának (f 1699. 
aug. 13.) boldoggáavatásí ügyében mondatik ki a 
boldoggáavatási perfelvétel («commissio introductionis 
causae beatificatioiiis et canonisationis»), amely decre-
tum folytán e szentéletű szerzetes a «venerabilis'Dei 
servus» cimet nyerte el az egyházjog értelmében. 
Aviano Márk életéről alább külön megemlékezünk. 

III. A törvénykezési rovatban a S. Rota Romana 
21 Ítéletének érdemi része («pars dispositiva») közöl-
tetik, amely Ítéleteket a Rota 1912. évfolyamán ho-
zott olyan perekben, amelyek a Rota előtt «sub 
secreto» tárgyaltattak, és épen azért a peres felek 
nevének elhallgatásával is történik ezen Ítéletek köz-
lése. E perek közül 10 a házasság érvénytelenítése 
körül forgott, 1 divortiális, 3 kártérítési, 2 kegyura-
sági, 1 plébános-áthelyezési volt, a többi pedig egyéb 
kevésbbé fontos tárgy körül mozgó per volt. 

IV. A aSecretaria Status» rovatban Merry del 
Val biboros államtitkárnak három levele van kö-
zölve : 1. P. Merau Virgil kapucinus atyához, a Szent 
Mihály egyesület elnökéhez, irt köszönő-levél egy, 
ezen egyesület által a családok közt terjesztett katekiz-
mus megküldéseért ; 2. de Mun Albert grófhoz, mint a 
kath. munkáskörök szövetségének elnökéhez, a pápá-
hoz küldött hódolatért köszönőlevél, amelyben a 
Szentatya elpanaszolja a jognak manapság a szere-
tet elé való helyezését, a szeretetnek közönbös «test-
vériség»-gé való elhalaványítását és főleg azt, hogy 
még némely katholikusok is a természetjogot egye-
dül a tapasztalatból és a történelemből igyekeznek 
levezetni, ami azonban a pápa örömére, nem fordul 
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elő a de Mun alatt álló munkásszövetségben; 3. Beth-
leem Alajos cambrayi egyházmegyei francia áldozó-
paphoz és az általa alapított «Oeuvre des lectures» 
cimű intézményhez intézett üdvözlő irat, amelyben 
a pápa örömét fejezi ki az abbé-nak a felett, hogy 
könyvek, röpiratok és egy folyóirat útján («Guide 
général des lectures») iparkodik megismertetni a 
kath. közönséggel, hogy micsoda könyveket olvas-
hatnak lelki kár nélkül a hivek. 

V. A «Diarium Romanae Curiae»-ban pályázati 
hirdetés («substitutus» állásra a S. Offizio irodájában), 
egy beatifikació ügyében ian. 21. tartott S. C. Rit. 
ülésről való rövid jelentés és a (lapunk más helyén 
említett) két «cappella papale» elhalasztására vonat-
kozó «aviso» olvashatók, majd a legutóbb történt 
pápai kitüntetések közlésével és nekrológgal bezáró-
dik a füzet. 

A böjti s z ó n o k o k t i sz te lgése a Szentatyá-
nál. Római külön tudósítónk jelenti: Régi tradíció 
szerint ez évben is megjelentek a római nyilvános 
és kolostori templomok ezidei böjti szónokai a Szent-
atyánál, hogy intelmeit vegyék és áldását kérjék, 
hogy működésük eredményes legyen. A Szentatya, 
aki maga is mestere a szónak, ezt az alkalmat fel 
szokta használni, hogy bizalmas tónusban közölje az 
időkhöz és körülményekhez alkalmazott várakozá-
sait, melyekkel a böjti szónokok munkássága elé néz. 

A szónokok, kiknek soraiban a világi papság és 
és szerzetesrendek elitjét láttuk, a Sala dei Arazzi-
ban gyülekeztek össze, ahol msgr. Csiszárik, vatikáni 
nagykövetségünk egyházjogi tanácsosa felolvasta a 
professio fidei és az antimodernista eskü formuláit, 
melyekben a szónokok még egyszer ünnepiesen kije-
lentik, hogy tanításukban az egyház szellemétől egy 
hajszálnyit sem térnek el. Majd a Sala del Trono-ba 
vonult az illusztris társaság, hol pár pillanat múlva 
megjelent a Szentatya is házi főpapjaitól környezve 
s a trónuson helyet foglalva, intelmet intézett a meg-
jelentekhez. 

Mindenekelőtt a szerzetes-házak szónokaihoz 
szólt. Kössék szivükre a szerzeteseknek és szerzetes-
nőknek az egyetértésnek és békességnek ápolását, 
egymás gyengéinek az elnézését, hogy így az együtt-
élés kedvessé, üdvössé, az elöljárók munkássága 
könnyűvé legyen. A nyilvános templomok böjti szó-
nokaihoz fordult ezután Őszentsége és jelmondatul 
ajánlotta az írás szavait, melyeket Izaiás prófétából 
maga az Üdvözítő vonatkoztatott már magára: evan-
gelizare pauperibwt misit me, sanare contritos corde. 

A szegényeknek prédikálunk, azoknak, akik szegé-
nyek a keresztény tökéletességben, a keresztény hit 
ismereteiben. «Váltsák aprópénzre» a szónokok az 
evangelium igéit, hogy hozzáférhetők legyenek. Ne 
hajszoljanak a szónokok sublimis elmefuttatásokat, 
ragyogó szavakat, mert aki az ilyen szónoklatokról 
távozik, esztétikai gyönyörűségre emlékezik, de a tar-
talmat magáévá nem teszi. Sanare contrilos corde, 
azaz szép a hitetlenek tévelyének cáfolata, a hűtle-
nek visszatérítése — adja Isten, hogy ilyen eredmé-
nye is legyen a munkásságnak — de elsősorban 
arra kell törekednünk, hogy azoknak lelkébe vilá-
gítsunk, akik készségesen jönnek az Isten házába ; 
akikben, ha talán öntudatlanul, de megvan a kész-
ség a kei-esztény igazságok befogadására és gyümöl-
csöztetésére. Tehát ne mulasszák el a szónokok az 
elérhetőt, míg a kevésbbé elérhető után törnek. 

A Szentatya azután áldását adta a jelenvalókra 
s az egyes szónokokat külön-külön is maga elé bo-
csátotta, szívélyes szót intézve mindegyikükhöz. — 
A S. Maria deli Anima német nemzeti templomban 
a plébánia felkérésére msgr. Csiszárik prelátus, vesz-
prémi kanonok tartja ezidén a szónoklatokat, aki-
nek ékesszólását és bensőséges előadását tavalyi kon-
ferenciabeszédeiből előnyösen ismeri a római német 
kolónia. 

Gy er tya-of fer tór ium a pápának Gyertya-
szen te lő napján. Ősi szokás Rómában az, hogy 
Purificatio ünnepén a pápának művésziesen díszített 
viasz gyertyákat offerálnak a római négy főbazilika 
káptalanjai (kiküldöttek által), a szuverén maltai 
lovagrend, valamint a többi római káptalan képvi-
selői, a szerzetes rendek generálisai, a római archi-
confraternítások és confraternilások kiküldöttei, végre 
a különféle szemináriumok és intézetek képviselői. 
Az idén is a rendes módon ment végbe ez a gyer-
tya-offertórium a consistorium-teremben, ahová a 
pápa délelőtt 11 órakor vonult be udvarával. X. Pius 
trónon ülve fogadta a gyertyákat az előtte letér-
delő és kezet csókoló felajánlóktól. Ezen ünnepélyes 
gyertya-oftertóriumi szertartást közvetlenül megelő-
zően a Vatikán tisztviselői nevében Edm. Puccinelli 
commendatore, pápai kamarás, a pápai paloták 
udvarmestere ajánlott föl egy díszes gyertyát. — 
A conistorialis teremben végbement szertartáson 
közönség is volt jelen, amely részint rómaiakból, 
részint idegenekből állott. 

A «Società Editr ice Romana» lapjaira 
va ló e lő f i ze tés t i los a s z e r z e t e s e k n e k . Az Acta 
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Apóst. Sedis f. é. 1. számában közli a S. Congregatio 
Religiosa-nak 1913. jan. 15-én kelt decretum-át, 
melyben kimondja, hogy az 1912. decz. 2-án a L'av-
venire d'Italia, Il Momento, Il Corriere d'Italia, II 
Corriere di Sicilia, L'Italia cimű lapokra (a «Societá 
Editrice Romana» lapjai) nézve kiadott köztes («Av-
vertenza»), hogy e lapokat a Szentszék nem tekinti a 
lombard püspökökhöz 1911. április 1-én intézett le-
velében a sajtóra nézve előírt szabályokkal megfele-
lően szerkesztett lapoknak, úgy értelmezendő, hogy 
ezen lapokra a szerzeteseknek nem szabad elő-
fizetni, sőt külön engedély nélkül olvasniok sem 
szabad azokat. 

R e c t o r v á l t o z á s a «S. Maria del i ' Anima»-
ban . A római német nemzeti alapítványnak, az 
általában «Anima» néven ismert intézetnek rectora 
Msgr. Lohninger, ki már több mint egy évtizede 
töltötte be nagyjelentőségű méltóságát, egészségügyi 
okokból beadta az intézet protektoránál, a vatikáni 
osztrák-magyar nagykövetnél lemondását. A római 
körökben általános tiszteletnek és szeretetnek örvendő 
főpap távozása érzékenyen érinti különösen a római 
német intézményeket, melyeknek mindenkor aktiv, 
lelkes tagja, illetve protektora volt. Ő cs. és kir. 
felsége legmagasabb megelégedése és kegye jeléül a 
Ferenc József-rend csillagjával, Ő szentsége egy értékes 
brilliáns gyűrűvel ajándékozta meg és a pontifikális 
jelvények állandó viselésének privilégiumát engedé-
lyezte a távozónak. A német Leseverein (Róma) egy 
remek kehellyel lepte meg védnökét, melyet Msgr. 
de Waal, a Campo Santo arch, és tört. intézet 
Rectora, nyújtott át. A távozó rector helyét Brenner dr. 
bécsi székesegyházi szónok foglalja el, aki maga is 
az Anima tagja volt néhány évvel ezelőtt. Az Anima 
rectori állásának méltóságára élénk világol vet a tény, 
hogy rektorai közül eddig már 13 érte el a leg-
magasabb egyházi kitüntetést : a kardinálisi rangot. 
Msgr. Lohninger elődje a most (febr. 4.) meghalt Nagl 
bécsi biboros hercegérsek volt. 

Két «cappel la pontil'icia» át té te le nyárró l 
őszre . Az «Acta Ap. Sedis» közli, hogy a nagy 
melegre való tekintettel a XIII. Leo halálának év-
fordulójára (jul. 20.) és a X. Pius megkoronáztatásának 
évfordulójára (aug. 9.) előirt pápai istenliszteletek 
ezen évben nov. 5., illetőleg 16,-ára tételnek át. 
November 16.-ikán a Szentatya úgyis egy másik év-
fordulót is ünnepel, t. i. püspökké való felszentelé-
sének évfordulóját. 

Kirá lynénak autóján hazaszál l í tot t b e t e g 
n ö v e n d é k p a p . Ez is ritkán történik meg az élet-
ben. A Rómában fennálló skót, ir és kanadai kollé-
giumok papnövendékei vasárnap délután a Doria 
Pamphili villának pázsitos parkjában futballoztak 
és ekközben egyik skót alumnus, Hart Vilmos, hibás 
lépés folytán bokacsonttörést szenvedett. Míg a fáj-
dalmasan nyögdécselő ifjút körülállották társai és 
elszállításának módjáról tanácskoztak, egy automobil 

állolt meg közelökben, amelyből Margherita özvegy 
királyné szállott ki, és megtudván az eset mibenlé-
tét, a kispap hazaszállítására felajánlotta autóját, 
kíséretül pedig vele küldötte kamarását, Scarampi 
marchese-t s ő maga pedig (az özvegy királyné) 
addig a Doria hercegi villába vonult be, míg autója 
visszaérkezik. A skót kollégium igazgatója még az-
nap este köszönő látogatást tett Margit királyné 
palotájában, anyival is inkább, mert a királyné 
Scarampi útján már tudakozódott az intézetben az 
ifjú állapotáról. 

P. A v i a n o Márk b o l d o g g á a v a t á s a . Marcus ab 
Aviano kapucinus atya, kinek boldoggáavatási peré-
nek fölvételét a S. Congreg. Rituum 1912. dec. 11-én 
határozta el («signata est commisio introductionis 
causae beatificationis»), minket magyarokat is érde-
kel, mert a törökök kiűzetése idejében hazánkban 
is megfordult. P. Aviano Márk 1632-ben született 
Aviano velencevidéki városban, 16 éves korában be-
lépett a kapucinus rendbe és csakhamar kitűnő bűn-
bánati szónok és missionárius lett belőle; először 
Belluno-ban, majd Veronában működött, később 
majdnem egész Európát bejárta, mindenütt prédi-
kálva. XI. Ince pápa 1683. évben Bécsbe küldötte a 
keresztény szövetségesek seregéhez pápai követnek; 
az ő buzdító beszédei új bátorságot öntöttek az 
ostromlott sereg csüggedő lelkébe; és résztvett a tö-
rökök elleni hadjáratban, ott volt Érsekújvár visz-
szafoglalásánál, Buda ostrománál (1686) és Belgrád 
kivívásánál (1688). A háború után Velencébe tér 
vissza és olt, a pápa megbízásából Velence, I. Lipót 
és Sobieski János lengyel király közt szövetséget ho-
zott létre. 1699-ben ismét Bécsbe jött és itt érte a 
halál. A boldoggáavattatás ügyében processus infor-
mativus folyt úgy Bécsben, mint Velencében, ahol 
Sarló József patriarka (a mostani pápa) vezette volt 
azt. A boldoggáavattatási végleges per megindítására 
nagy hatással volt most az, hogy I. Ferenc József 
császár és király és Ferenc-Ferdinánd trónörökös 
szorgalmazták azt, kikhez járult a püspököknek nagy 
száma, főleg Itáliából és monarchiánkból. 

III. TUDOMÁNYOS CIKKEK, c^ <m> C/D 
e/o KÖZLEMÉNYEK, ÉRTEKEZÉSEK 

« Jlkinek nincsen, amije van is, elvétetik tőle. » 
[Luk. 19, 26'.; 

(Részlet a malasztról szóló tanból.) 

Egy tanulságos kis epizód és egy dogmatikus 
magyarázat az, amiről írni akarok. 

Baross miniszter idejében történt, hogy sz. István 
király napját nemzeti ünnepnek iktatták be a tör-
vénybe. Megülése tehát, kivált az első időben, sok 
ember előtt több volt az egyszerű vallásos tisztelet-
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nél, a templomba menést e napon egyenesen haza-
fias kötelességnek tekintették. 

Egy ilyen sz. István-napi miséhez kapcsolódik 
az imént említett epizód. Vidéki városban, egyéb-
ként megyei székhelyen, történt. A főispántól kezdve 
templomba gyűlt az egész hivatalnoki kár s a város 
intelligenciája is. Magam is köztük foglaltam helyet. 
Az istenitisztelet szent beszéddel kezdődött, hazafias 
témával; bevezetését azonban, az előírás szerint, szo-
kott módon, az aznapi evangéliumi szakasz fölolva-
sása képezte. 

Szent István király és hitvalló napján az egyház 
által előírt szakasz Lukács evangéliumának egyik 
mély értelmű példabeszéde (parabolája) a nemes 
emberről (19, 12—26), ki «messze tartományba mène, 
hogy az országot átvegye és visszatérjen». Azonban 
mielőtt elment, tíz szolgája között tíz girát osztott 
szét, hogy «kereskedjenek velők, míg megjön». Vissza 
is tért és számadásra vonta a tíz szolgát, kiknek «a 
pénzt adta vala», ki hogyan gazdálkodott a rábízott 
girával. Volt aki giráján tíz, volt aki öt girát nyert. 
Volt végre, aki azzal állott elő, hogy ő a kapott gi-
rát keszkenőjébe tette el és nem gyümölcsöztette, 
mivel attól tartott, hogy ha nyer rajta valamit, az 
ura elveszi tőle s így hiába kereskedik. «Féltem tő-
led, hogy kemény ember vagy; elveszed, amit le 
nem tettél és learatod, amit nem vetettél». Az úr 
azonképen, ahogy az előbbieket megjutalmazta, igen 
megbosszankodott a «gonosz szolgán» s elrendelte, 
hogy vegyék el tőle a girát és adják annak, akinek 
tíz girája vagyon. Intézkedését pedig imigyen indo-
kolta meg: «Mondom pedig nektek, hogy minden-
nek, akinek vagyon, adatik és bővelkedni fog; attól 
pedig, akinek nincsen, amije van is, elvétetik tőle». 

A példabeszéd e közmondásszerű1 befejezése (az 
e r e d e t i b e n : ànb 5è TOO [IT] lyynoç, xai b eyßi, úoMpexcti 

àn aôvoO), más-más fordulattal többször is ismétlő-
dik az evangéliumokban (így még Luk. 8, 18: Márk 
4, 25; Máté 13, 12); látszik, hogy Krisztus nagy súlyt 
fektetett rá, mélyen be akarta vésni hallgatóságának 
emlékezetébe. 

A prédikáló lelkész, anélkül, hogy a fölolvasott 
szakasz mélységes értelmét megmagyarázta volna, 
tekintettel a hallgatóság hazafias hangulatára, szent 
István király nemze(történeti jelentőségének fejtege-
tésébe fogott. 

Szomszédom, egy sokat utazott, sokat tapasztalt 
intelligens úr, különben keresztsége révén katho-
likus, úgy látszik csak a hallott példabeszédet for-
gatta elméjében, mert hozzám fordulva, szinte fel-
indultan oda súgta: ez botrányos egy evangéliumi 
tan volt! A közéleti vagyoni egyenlőtlenségek, sőt 
igazságtalanságok mintha csak kópiái volnának az 
imént elmondottaknak. Hogyan taníthatott ilyet 
Krisztus? Valóban ez olyan igazság, mint az életben 

1 Bisping : Erklär, des Evang. nach Matthäus. Münster. 
1867. 295. 1. 

gyakran tapasztaljuk, hogy akinek van, a közbeszéd 
szerint: annak az ördög még többet juttat, egy ha-
lomra tetéz mindent, a szegénytől meg még a falat 
kenyeret is elveszi. Aztán meg micsoda képtelen 
egy mondással végződik? Hogy lehet valakitől el-
venni azt, amije nincs? 

line az epizód! Az evangéliumból ezt tanulta 
az én uri szomszédom. Laikus esze ilyen kommen-
tárral kisérte. Nem is gondolt arra, hogy evangé-
liumról van szó, mely nem börzei tudósításokat tar-
talmaz, nem árfolyamokról értesít, hanem az üdvös-
ség rendjéről tanít ki; s hogy egy példabeszéd, még 
rhetorikai felfogás szerint is, mindig valami maga-
sabb, erkölcsi tanulságot takar, azt ő már régen el-
felejtette. 

Meg volt botránykozva ; én meg őszinte fel-
indultságán egy kézzelfogható példáját láttam annak, 
mi lehet a biblia magyarázat nélkül a laikus olva-
sók kezében. 

Az említett evangéliumi szakasz ugyanis egyike 
a legszebb s legtanulságosabb evangéliumi példa-
beszédeinknek,1 a kereszténység lényegébe vágó mély-
séges dogmatikai tartalommal. Ha felnyitjuk Lukács 
könyvét, a textust, melyből a részlet véve van, lát-
juk, hogy azt Krisztus kapcsolatban a Zakeusnál tett 
látogatásával mondotta el. A bűnös Zakeus nagyra 
vette az Úr látogatását s megindulva rajta, eme el-
határozásra jutot t : Uram, íme javaim felét a szegé-
nyeknek adom és ha valamiben valakit megcsaltam, 
négy annyit adok vissza. Mondá neki Jézus: Ma leit 
üdvössége e háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia 
(természetesen nem pusztán származására nézve ne-
vezi Zakeust A. fiának, hanem érzületénél fogva is, 
mivel íme hisz és szeret, mint Ábrahám). S egyben 
okát adta, miért kereste fel ezt a bűnös embert : 
mert — úgymond — az ember fia azt jött keresni 
és üdvözíteni, mi elveszett vala. 

S nyomban, mintegy illusztrálni akarván magát 
azt az üdvözítési módot, melyért jött, elmondta kör-
nyezetének a nemes emberről szóló, a szent István 
napján olvastatni szokott parabolát, melynek igazi 
vonatkozásaira az én templomi szomszédomat a 
Tárkányi-féle magyar biblia jegyzetei is rávezethet-
ték volna . . . ha érdeklődött volna. 

A nemes ember t. i. maga Krisztus; az ország 
a mennyei dicsőség (Luk. 24, 26), hová szenvedése 
után bement; a szolgák a keresztények, az ő hivei, 
kiknek a nekik juttatott értékes adományok hü ke-
zelése és gyümölcsöztetése által az ő második jöve-
teléhez (a végső ítélet) készülniök kell. Tizen voltak 
a szolgák, vagyis az összes szolgáit hivta elő, mert 
a tizes szám, melyből a tízes számrendszer szárma-
zik, jelenti a sokaságot, az összességet. A tíznek tíz 
girát adott, vagyis egyformán egyet egynek-egynek, 
hogy gazdálkodjanak vele, míg eljő. Gira, illetőleg 

1 Fonck : Die Parabeln des Herrn. 1909. 626. 1. 
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mina, száz drachma volt súlyban, pénzértékben véve 
mintegy 104 korona. Mindenik egy ilyen girát kapott. 
Mert a kereszténység első adománya, a keresztség-
ben nyert szent kegyelem, az újjászületést eszközlő 
malaszt minden kereszténynél egyenlő; idővel azon-
ban növekedik vagy fogyatkozik aszerint, ahogy az 
egyes keresztények a saját közreműködésök által 
hasznukra fordítják. Minderről pedig számot kell 
majd adniok, ha eljön, mint biró — s ez a szám-
adás van a példabeszéd végén plasztikusan bemu-
tatva. 

Látnivaló, hogy a parabola, mint az egész Krisz-
tus hirdette evangélium, nem a földi javak, nem az 
ingó és ingatlan vagyon ekonomiáját tartja szem 
előtt, mint az én szomszédom értette; hanem egé-
szen mást, t. i. az ember természetfölötti rendelteté-
sét, melynek létéről Krisztus tanított ki, valamint e 
rendeltetés ez életben való munkálásának istenadta 
eszközéről, a szent malasztról, nevezetesen használa-
tának szükségességéről. Vagyis a jelen példabeszéd 
egyik illusztrált részlete annak az evangéliumi tan-
nak, melyen dogmatikánk : a szent malaszt és a sza-
bad akarat viszonyáról szóló tételei épültek föl. 

Az eset óta évente, hogy a kathedrán ülök, 
vissza-visszaemlékezem egykori templomi szomszé-
domra, valahányszor a cselekvő malaszt (gratia 
actualis) tárgyalásakor a tankönyvben idézve olva-
som szent Tamás idevonatkozó magyarázó szavait : 
«Isten nem ad az embernek malasztot, csak ha hasz-
nára fordítja azt és azért, ha valaki hanyagsága foly-
tán a kapott malaszttal nem él, Isten elveszi tőle, 
mint ez kiviláglik a giráról szóló példabeszédből 
Luk. 19.»1 

Míg tehát a példabeszéd egyszerű vonatkozásai 
a laikus előtt is világosak lehetnek, annyira, hogy 
csak épülhet rajtok s meg nem botránykozhatik : mé-
lyebb dogmatikai jelentőségök fölértésére már bizonyos 
szakképzettség és spekulativ elmélyedés szükséges ; 
vagyis hogy megértse, a laikusnak is kissé theolo-
gusnak kell lennie. 

A malasztról szólva ugyanis, az érzéki tapaszta-
latunkat meghaladó világ, az ú. n. természetfölötti 
rend körébe lépünk,2 melyről mi magunktól emberi 
eszünkkel nem tudhatunk semmit: létét, törvényeit 
s egész tartalmát, amint az ez élet után való ren-
deltetésünkre vonatkozik, Krisztus ismertette meg az 
emberiséggel. Ez a tudásunk az isteni kinyilatkozta-
tás nagy adománya. 

Miként pedig az ez élet után következő rendel-
tetésünkre, úgy a jelen élet folyamán való munká-
lásának eszközére : a szent malasztra vonatkozó min-
den ismeretünk szintén Krisztus tanításán alapszik. 
Adott, pozitív tan ez, melyet hittel vallunk. Erre a 

1 Hurler : Dogmatica (1885.) III. 89. 1. 
3 A természeti rendtől való különbözéséről klassziku-

san értekezik Kleutgen : Die Theologie der Vorzeit. (Münster. 
1872.) II. 6. s k. 1. 

kinyilatkoztatásra építi fel tételeit a dogmatika, mi-
dőn a jelen példabeszédben is, a gira képében, be-
mutatott szent malaszt természetét s az emberhez 
való viszonyát állapítja meg. Ebből a fejtegetésből 
kell itt egyet-mást föl újítanunk, hogy a példabeszéd 
osztó igazsága érthetővé váljék. 

A malaszt, nevezetesen a cselekvő malaszt vagy 
kegyelem alatt, a szentírás tanítása alapján, azt a ter-
mészetfölötti, muló megindításban álló, belső isteni 
segítséget értjük,1 melyre a saját erőinK e tekintet-
ben való teljes elégtelensége, a célhoz való hozzá 
mértségük teljes hiánya folytán feltétlenül szüksé-
günk van, hogy természetfölötti életcélunkat mun-
kálhassuk.2 Emberi erőink s általuk végzett cseleke-
deteink csak egy természetes céllal állanak arány-
ban. Hogy tehát üdvösséges, vagyis a természetfölötti, 
a megváltás folytán ránk nézve ismét lehetségessé 
vált céllal («Hatalmat ada nekünk, hogy Isten fiaivá 
lehessünk». Ján. 1, 12) arányos cselekedeteket végez-
hessünk, malasztnak nevezett s a szentírás szerint : 
az ész megvilágítása, az akarat megindítása s új fen-
sőbb erők nyújtása szintéziséből álló láthatatlan 
isteni működésre mi bennünk föltétlenül szüksé-
günk van, miután enélkül természetes értékű csele-
kedeteket igen, de iidvösségeseket (actus salutares) 
épen nem végezhetünk. 

Az egyszerűen etikai, pusztán emberi erőnkből 
végzett s a malaszttal végzett üdvösséges, tehát ter-
mészetfölötti értékű cselekedeteink között különben 
mi különbséget tenni nem tudunk, mert a különb-
ség köztük nem fizikai, nem érzékeink megfigyelése 
alá eső, hanem metafizikai. Valakivel jót tenni, lehet 
etikai, lehet üdvösséges cselekedet, aszerint, amint 
egyszerűen a természetes jó akaratból, vagy a ma-
laszttól előkészített és segített jó akaratból szár-
mazik. 

Ezekről az üdvösséges cselekedetekről beszélt 
Krisztus, mikor pl. magát szőlőtőhöz, apostolait meg 
szőlővesszőhöz hasonlítván, azt mondotta : Miképen 
a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt önmagától, ha 
nem marad a szőlőtőn (ha attól nem kapja az éltető 
nedvet); azonképen ti sem, ha énbennem nem ma-
radtok . . . mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek 
(t. i. üdvösségeset). Ján. 15,4—5. Máskor meg: Senki 
nem jöhet énhozzám (nem lehet tanítványommá, 
hívemmé), hacsak az Atya, ki engem küldött, nem 
vonzza őt. (Ján. 6, 44.) Nem elég tehát Jézust hal-
lani, hogy higyjünk is benne, hogy követőivé le-
gyünk; a természetes megismerésnél, akár megcso-
dálásnál is valami több kell ahhoz, az Atya von-

1 Sz. Tamás szerint : est auxilium speciale, quo Deus 
hominem movet ad bene agendum. Sum. Theol. 1. 2. qu. 
110. a. 2. (conclusio). Sz. Tamás különben a cselekvő ma-
lasztot a megszentelővel még egyben s elég röviden tárgyalja, 
(qu. 109-112.) 

2 Jungmann: Tract, de gratia. 1882. 25. 1. — Kleutgen 
i. műve. 152. s k. 1. 
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zása: a cselekvő malaszt közlése velünk. Mellékesen 
megjegyezve, ezért nem lehet a hitre kényszeríteni 
senkit. 

A malaszt által ekkép megelőzött és előkészített 
akarat feladata aztán ezzel a malaszttal élni. Ez ké-
pezi a keresztény életet. A malaszt nyújtotta meg-
indítás és erő az akarat saját ereje leszen, melyet 
úgy használhat, mint a természettől birt saját erőit. 
Hiszen épen abból a célból kapja, hogy természetes 
elégtelensége pótoltassék s az új, isteni erővel gya-
rapodva, új, természetfeletti cselekvő elvvé váljék, 
aminek folytán azt tehesse, amire magától, önerejé-
ből képes nem volt, t. i. az üdvösséges cselekedete-
ket. Innen szent Pál intése : intünk titeket, hogy az 
Isten malasztját hiába ne vegyétek. (II. Kor. 6, 1.) 

A malasztnak az emberi akarathoz való eme 
viszonyításából1 érthetjük meg a példabeszéd osztó 
igazságát. Az a szolga, aki egy giráját tízre gyarapí-
totta, rendkívül fölhasználta a malasztot, inspirációit 
követve, sok jót cselekedett, azért új malasztokra 
tette magát érdemessé. Hasonlókép, aki egy giráját 
ötre gyarapította, jól élt a malaszttal, bár kisebb 
mértékben, mint az első. A «gonosz szolga» ellen-
ben keszkenőjébe tette el a kapott girát s nem sá-
fárkodott vele, vagyis hiába kapta a malasztot. 

Ez tehát egyszerűen visszaélt az Isten jóságával 
s méltóvá tette magát arra, hogy Isten elvegye tőle 
azt, amit kapott. Ennek az eljárásnak az összegezése 
a példabeszéd vége. «Akinek vagyon, t. i. aki él a 
malaszttal, adatik neki, azaz jutalmul újabb malasz-
tokat kap és bővelkedni fog az üdvösséges cseleke-
detekben (mint pl. szent István király); attól pedig, 
akinek nincsen, akinél nem találtatik a malaszt hasz-
nálata, amije van is, ami malasztot kezdetben kapott 
is, elvétetik tőle.» 

így rendelkezik az emberek körül a malaszt föl-
tétlen Ura, az Isten, a legszigorúbb osztó igazság 

1 Ide kapcsolódik be a XVI- század vége óta sokat vita-
tott kérdés : a malaszt hatékonysága és az akarat szabadsága 
közt fönnforgó viszonyról, vagyis a tomisiák és molinisták 
végérhetetlen vitája arról, vájjon a malaszt hatása az aka-
ratra a praedeterminatio physica értelmében tekintendő-e 
vagy sem ? Úgy segíti-e t. i. a malaszt az akaratot, hogy 
egyúttal egy irányban determinálja is, vagy nem? (L. Schnee-
mann: Weitere Entwicketung der thomistisch-molinistischen 
Controverse. Freiburg. 1880. — Érdekes erről a kérdésről 
Brinzeu és Szabó Szádok közt a «Religio-. 1908. évfolyamában 
33, 141. s k. 1. lefolyt vita.) A XIII. században élt sz. Tamásra 
hivatkozik mind a két iskola, jóllehet ő a kérdéssel érdem-
legesen nem foglalkozott. De midőn ilyeneket olvasunk nála : 
«Quia etiamsi aequaliter gratiam (duo) percipiunt, non aequa-
liter ea utuntur, sed unus studiosius in ea profiéit, a ' ius 
per negligentiam gratiae Dei deest» (3. qu. 69. a. 8. ad 2.), — 
vagy : «Dicendum, quod omnis forma inclinât suum subjec-
tum secundum modum naturae e jus : modus autem naturalis 
intellectualis naturae est, ut libéré feratur in ea, quae vult, 
et ideo inclinatio gratiae non imponit necessitatem, sed ha-
bens gratiam potest ea non uti» (1. q. 62. a. 3. ad 2.), és ha-
sonlókat, azt hisszük, hogy nehéz volna sz. Tamást a prae-
determinatio physica hivei közé számítani. 

szerint; annál is inkább, mert a malaszt Isten ter-
mészetfeletti ingyen ajándéka, melyre az embernek 
semmi joga nincsen és nem lehet. 

A templomi szomszédom mindezt nem tudta, 
avatatlanságában félreértette a textust s megbotrány-
kozott rajta. A hiba persze benne volt; arról ítélt, 
amihez nem értett, mint az rendesen így szokott 
lenni a keresztény tanok ócsárlóival. 

Dudek János dr. 

JSléhány kép a nyitrai püspökség két utolsó 
századából. 

Y. 
8. A négy évi interregnum után Kluch József 

(1808—1826) emeltetett a nyitrai püspöki méltóságba, 
aki Znióváralján 1748-ban született. Szülői szegé-
nyek voltak, de gyermeküket nagy gonddal nevelték. 
A fiú érezte tehetségét, de szülőinek nem volt mód-
juk hozzá, s ezt a jó emberek pótolták. Znión a 
jezsuitáknál tanult, pár év múlva Esztergomba ment, 
ahol kitűnt bámulatos tehetsége, de alázatossága 
által is, azért társai nagyon kedvelték a szegény 
tanulót. Hogy meghálálhassa azt a sok jót, amiben 
a jó emberek részéről részesült, vágya támadt, hogy 
a papi pályára lép, és ezt a B. Sz. Szűz közbenjárása 
útján iparkodott elérni. Oltalmába ajánlotta magát, 
segítségét kérte és nem is hiába. Egy kedves vonás 
Kluch diák éveiből, hogy szombatonkint énekelni 
szokott a B. Szűz szobra előtt. Ezt észrevette Bar-
kóczy Ferenc primás, érdeklődött a fiú iránt és 
növendékpapjai közé fölvette 1765-ben, amidőn az 
árvaságra jutott fiúnak senkije sem volt a jó Istenen 
kívül. A bölcseletet és theologiát Nagyszombatban 
végezte s 1771. húsvét hétfőjén pappá szenteltetett. 

Szive vágya volt, hogy a szegény népen segít-
sen, hisz ő is soraikból nőtt fel ; azonban az isteni 
gondviselés máskép határozott, nem a lelkipásztori 
teendők, hanem ennél fontosabb ügyek bízattak reá, 
midőn a nagyszombati papnevelőben tanulmányi 
felügyelő lett. E pályán két évig működött, midőn 
1773-ban eltörülték a jezsuitákat, a nagyszombati 
egyetemen az erkölcstan tanára és egyetemi hit-
szónok lett. 1775-ben a nagyszombati papnevelő 
aligazgatója, két évre' rá titkár és szentszéki jegyző. 
Körültekintő és ügyes aulikus volt. Batthyány József 
primás szerette a tehetséges és szorgalmas titkárt, 
de az ő szive vágya csak a lelkipásztori hivatal volt 
s azért 1779. október 12-én a nagyölvedi beneficiu-
mot kapta, esperesi és szentszéki ülnöki címmel. 
Ő a plébánián a szegények és árvák atyja volt, 
nemes szándékú kitartással és szerényen dolgozott 
1786-ig, amikor a káptalanban buzgó és munkabíró 
tagra lévén szükség, kanonokká neveztetett, egyúttal 
egyházmegyei pénztárnokká. Kluch ekkor 38 éves 
volt. 1798. nov. 4-én komáromi főesperes lett, irigyei 
sok keserűséget okoztak neki, de ő a Szűz Anya 

\ 
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segítségében bízván, előre haladt a jó uton. 1806-ban 
káptalani helyettes, 1807-ben bosoni címzetes püspök 
s érseki helynök lőn. 

Károly Ambrus főherceg és prímás a jeles tehet-
ségű s buzgó vicariusát az immár 4 év óta ürese-
désben lévő nyitrai püspökségre ajánlotta, melyre 
1808. április 29-én kineveztetett, július 17-én Rómá-
ban megerősíttetett és Károly Ambrus augusztus 
28-án püspökké szentelte; december 6-án Nyitrán 
ünnepélyesen beigtatták. 

Egyik életirója így ír róla: «Voltak már előbb 
is (Nyitra) megye kormányán férfiak, kiket az isteni 
gondviselés azért látszik e földre helyezni, hogy itt 
Isten áldását képviseljék ; voltak s pedig számosan, 
kik az egyházmegye vad zivatarokkal űzött sajkáját 
erős kezekkel kormányozták, kik jeles tetteik által 
halhatatlan dicsőséget vívtak ki maguknak : de most 
mindnyájának erényei az egy Kluchban összponto-
sítva látszottak lenni, s úgy tetszék, mintha benne a 
hajdani nagy egyházférfiak: Szécsi Dénes (1436.), 
Pálfi Tamás (1670.), Mattyasovszky László (1696.), 
Erdődy László, Esterházy Imre, Gusztinyi János 
kikelnének régi sírjaikból, hogy, mintha nem lettek 
volna elég nagyok, méltó utódukban egyesülve na-
gyobbakká váljanak». (Bpesti Növendékpapság M. E. 
I. kiadványa 1853—321. I.) 

Kluch püspök rengeteg terheket talált Nyitrán. 
A püspökségtől elszakították már a dömösi prépost-
ságot és a szkacsóni uradalmat, s most a szabályozott 
püspökségek alapjába 47.000 frtot, a várerődítésekre 
9700 frtot fizettek évenkint. Kluch azonban majdnem 
mindent megvont, jótékony célra pedig fordította 
úgyszólván mindenét, minél többet adott, annál 
jobban áldotta meg az Úr Isten. 

1809—1812-ig a franciák elleni háborúk idején 
bámulatos összegeket áldozott a haza oltárára. 
Mindenkinek bámulatát kivívta, Ferenc király belső 
titkos tanácsossá nevezte ki s igen meleg hangú 
levélben áldozataiért elismerését fejezte ki. 1812-ben 
a primási szék üresedése tartamára a primási ügyek 
intézője volt. 

Főpapi működésének minden törekvése: Isten 
dicsősége s embertársainak testi-lelki boldogsága. 
Valóban minta főpap volt. «Amit az apostolok, 
szentatyák vagy az egyházi zsinatok a főpásztorok 
életében s erkölcseiben, mint szükséges kellékeket 
említenek, mindazok Kluchban mintegy megvaló-
sítva föltaláltattak» — mondja élelirója.1 Mint-
egy új borromei Károly, nemcsak nyájának, hanem 
egyéb főpásztoroknak, legritkább példányául szolgált. 
Megyéjét két ízben meglátogatta, mindenütt úgy 
jelent meg, mint egy jótevő angyal, mint egy apostol 
beszélt a szószéken. És amidőn később folyton bete-
geskedett, írásban, körleveleiben nem szűnt javítani, 
figyelmeztetni. Megyéjében alázatos szivü, kellő 

tudományú és jó erkölcsű növendékeket neveltetett 
«Tiszta, jámbor lélek, bölcs ész, józan Ítélet, nyílt 
szív, igazságszeretet, ernyedetlen szorgalom, önura-
lom, és színlelés nélküli lebocsátkozás le sugárzott 
minden tettéről.»1 

Kluch püspök mindenben nagy volt, de legna-
gyobb a jótékonyságban, mindenét Isten nagyobb 
dicsőségére, az istentisztelet emelésére, az ifjúság 
valláserkölcsös nevelésére, mindennemű szegények 
fölsegítésére, betegek ápolására, a hívek lelki és 
testi üdvének előmozdítása, alkalmazottai nagylelkű 
jutalmazására fordította. 

Nagyobb alapítványai közül, melyek tízezer 
forinton felül vannak, a következőket említem : 
1810 ben beszterceegyházmegyei szegényeknek 55.000 
frtot, 1814-ben nyitramegyei plébánosok javára 
56.250 frtot, más megyebeli plébánosok javára 
30.000 frtot, esztergommegyeieknek 10.000 frtot", 1815-
ben a znióváraljai plébániának 30.000 frtot, 1819-
ben két nemesi születésűnyitramegyei leány nevel-
tetésére 56.250 frtot, nyitraikáptalan tőkéjéhez 28.750 
frtot, 1821-ben a vogyeradi plébánia alapítására 
25.000 frtot, 1823-ban misékre kegyúri plébániákon 
11.250 frtot, esztergomi bazilika építésére 12.000 
forintot, ennek tőkéjéhez 11.250 forintot, különféle 
templomokra 62.000 frtot, a nyitrai székesegyház 
fölszerelésére 27.230 frtot, harangokra 16.125 frtot, 
szegénysorsú tanulók nevelésére 60.000 frtot, leányok 
nevelésére 12.000 frtot, nyitrai növendék papok 
nevelésére 46.668 frtot, convertiták alapjára 14.358, 
egy altaria házának építésére és fentartására 52.000, 
udvari tisztjei részére 37.125, tizenkét szegény tanuló 
neveltetésére 56.250 frtot, tíz polgári leány kiháza-
sítására 18.450 frtot; kisebb alapítványai 145.000 
frtot tesznek ki. Fennmaradó egész vagyonát jótékony 
célokra fordította. 

Midőn érezte, hogy utolsó perce közeledik, el-
küldötte búcsúzó leveleit; remek szép levél a pap-
ságához intézett szózat, melyben kötelességeik lelki-
ismeretes teljesítésére, elöljárók iránti engedelmes-
ségre serkenti, szivükre kötötte a hivek boldogságát 
s örökös őszinte atyai vonzalmáról biztosította őket 
és imáikba ajánlja lelkét. 

Csendesen, boldog öntudattal halt meg 1826. 
december 31-én Mocsonokon ; holttetemét áthozták 
Nyitrára és a székesegyház sírboltjában temette el 
az akkori nagyváradi püspök Vurum József, aki a 
pozsonyi országgyűlésről Nyitrára jött, hogy a püspöki 
kar e kiváló tagjának megadja a végtisztességet. 

E történeti tények mutatják, hogy Kluch József 
egyike volt Nyitra legnagyobb püspökeinek, áldott 
emléke nagy alkotásaiban él. 

Cserenyey István dr. 
(Folytatjuk.) 

1 I. m. 324. 1. 1 (J. o. 
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A legújabb archaeologiai ásatások a Szent-

földön. II. közleméin'. 

Vegyük ezek után a legfontosabb eredményeket 
szemügyre, a melyeket az imént csoportosított expe-
ditiók eredményeztek. 

Teli el hesi-ben, a régi Lachis-1 tárták fel. Itt 
nyolc, egymást fedő rétegre akadtak a kutatók, mely 
rétegek az említett város ugyanannyi kultúrájának 
felelnek meg. 

A legelső, amely egyszersmind a legmélyebben 
fekvő is, a kutatók állítása szerint a Kr. előtti XVII. és 
XVIII. évszázadnak felel meg. A harmadik kultur-
rétegben a Kr. előtti 1450. körüli évszázadot vélik 
felismerni; ebben a rétegben találtak a többek között 
egy agyagtáblát óbabyloni ékiratokkal. Tartalmilag 
pedig egy levelet tartalmaz, amely Zimrida lachisi 
fejedelemnek szól. A nyolcadik réteg a római időszak-
nak felel meg. 

A Schefela-síkságban elterülő négy halom környé-
kén több városka romjaira akadtak, de közülök csak 
egynek romjait tudták egész pontosan meghatározni. 
Ez pedig az ószövetségi könyvekben igen gyakran 
előforduló Maresa városa, melyet a Teli sandahanna-
halmán és környezetén ástak ki. Sandahannanak 
pedig azért neveztetett, mert szomszédságában szent 
Anna tiszteletére később egy templom épült, amely 
még máig is fennáll. 

Tel dscheser-halma, amelyet Macalister tárt fel, 
amint már említém, Gezer városának felel meg. Ezt 
egy egiptomi király adta leányának Salamonnal 
való egybekelése alkalmával nászajándékul. Ennek 
előtte azonban nemrég meghódíttatott az és földig 
le is romboltatott; igy csak romjaiban kapta. 

Gezer már ezelőtt is igen jó védművekkel ellátott 
város volt, nevét igen gyakran találjuk a Menephta-
féle írásokban, valamint az Amarna-táblákon is. 
A zsidóknak Józsue vezérlete alatt sok véráldozatba 
került, míg ezt teljesen leigázhatták. Salamon a neki 
ajándékozott várost újból felépíttette. 

Macalisternek sikerült Teli dscheser-halmán 
Palesztinának neolithikus, tehát az ifjabb kőkorszak-
beli őslakóinak nyomait fölfedeznie. A további kuta-
tások pedig kiderítették, hogy az őslakók sziklabar-
langjait és lakhelyeit a későbbi zsidók megerő-
sítették erődöknek és részben sírhelyeknek is fel-
használták azokat. 

Ezen sírhelyek közül néhányat sértetlenül is 
sikerült felbontani, amelyek szebbnél-szebb kultúr-
történeti emlékeket rejtettek magukban. A többek 
között egy alagutat is tártak fel a kutatók, amely egy 
esetleges ostrom alkalmával a várost kellő mennyi-
ségű vízzel látta el a várost. 

A legfontosabb felfedezést maga Macalister tette, 
amikor a kanaaniták szentélyeit tárta fel. Ez az első 
biztosan kimutható bämäli Palesztinában. E ma-

gaslati szentély egy 30 méter nagyságú nyitott négy-
szögű udvarból áll, melynek közepén, északról dél-
felé egy oszlopsor halad, mely oszlopok közül a legna-
gyobbak 3—4 méter magasságot érnek el. 

Gezerben az ókanaanita réteg fölött a zsidó 
rétegsáv fekszik; itt Macalister igen sok korsóbélyegzőt 
talált óhéber feliratokkal, továbbá egy babyloniai 
adásvételi szerződést és egy óhéber naptári fel-
jegyzést, amely több mint valószínű, hogy a VIII. 
Kr. előtti évszázadból való. 

Mindezek dacára a leggazdagabb történeti emlé-
keknek, amelyeket Gezerben találtak, egyedül azokat 
tarthatjuk, amelyek a Makkabeusok korszakából 
valók. Nevezetesen feltáratott a többek között mak-
kabeusi Simon palotájának egy jelentős része; itt 
egy feliratos kőre is akadtak a kutatók, amely egy 
Sampras nevezetű egyénnek Simonra szórt átkait 
tartalmazza. Nagyon haragudhatott Sampras a ha-
talmas Simonra, hogy intő példaként ellensége pa-
lotájának egyik félreeső falába illesztette azt bele. 

A Iesreel síkságából kiemelkedő, Ta'anek és 
Teli el mutesellim halmok feltárásáról a követke-
zőkben számolunk be. A mai Ta'anek név alatt a 
régi ókanaanita Ta'anach város értendő, amelyben 
Józsue 12, 21. szerint egy kanaanita fejedelem szé-
kelt. E város közelében folyt le azon ádáz harc, 
amelyről a Bírák könyvének 5. fejezete részletesen 
beszámol, és amelyben a zsidók hadát Debora és 
Barak fővezérek vezették Kison síkságának megvé-
dése érdekében, a betolakodó kanaaniták ellen. 
Ta'anach ezen harcok folyama alatt ép úgy el lett 
foglalva a zsidók által, mint Megiddo. V. ö. 19. és 
20. versszakokat: «Eljövének a királyok és harcolá-
nak, harcolának Kanaán királyai Tanakban a Ma-
geddo vizei mellett, mindazáltal semmi zsákmányt 
sem nyerének.» 

«Az égből harcoltak ellenük, a csillagok rend-
jökben és forgásukban maradván, harcoltak Sisara 
ellen.» 

Az ásatások folyama alatt Tacanek-ben 12 drb 
ékírásos táblát és ezek töredékeit találták, melyek 
különféle munkás lajstromokat tartalmaztak. Úgy 
tartalmilag, valamint az irás jellegét és a lelőhelyet 
véve szemügyre, ezen agyagtáblák az Amarna kor-
szakból valók, tehát a Kr. előtti 1400-as évekből. 
E leveles lajstromok legnagyobb része Ischtarivaschur 
Ta'anach város fejedelméhez cimezettek. Az ásatások 
alatt pedig, e kevéssé ismert fejedelem várának 
romjaira is rá bukkantak a kutatók. 

Ta'anach-hoz igen közel terül el Megiddo városa. 
Ez utóbbi, egy tekintélyes magasságú domb tetején 
terült el és jól megerősített voltánál fogva, egy egész út-
hálózat gócpontjában feküdt a Kármel hegyláncolat 
közelében. Ennek révén, az ókorban stratégiailag igen 
fontos szerepe volt. Schumacher, Tell el mutesellim 
közelében, tehát azon a helyen, ahol a régi Megiddo 
terült el, igen jelentékeny felfedezéseket tett. A szik-
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lás talajtól számítva, amelyen a tulajdonképeni 
Megiddo épült, felfelé a mai talajfelszínig, 8 nagy, 
törmelékekkel vegyes kulturréteget vél megkülön-
böztetni, amelyek a város nyolc művelődéstörténeti 
korszakának felelnének meg. Az első, legalsó négy réteg 
az Izrael előtti időszaknak felelne meg. A leletek 
után itélve, ez építészeti emlékeket egy erőszakos 
meghódítás döntötte romba. A negyedik lélegzet 
fölött találjuk csak a tulajdonképeni zsidó kultura 
maradványainak nyomait. Ezeket szigorúan szem-
ügyre véve, egy hatalmas, négyszögkövekből épült 
palotának romjaira akadtak. Itt találtak a kutatók 
két pecsétlőt, az egyik egy Asasch-féle bélyegző, a 
másik pedig Jeroboam szolgájának pecsétlője. Mind-
két bélyegzőnek technikája kiforrt művészi stílusra 
vall, és nem csalódunk, ha e két kisplasztikái reme-
ket a Krisztus előtti VII. vagy VIII. évszázad ipar-
művészetének tulajdonítjuk. 

A Jordán völgyben megejtett kutatások jelentő-
ségteljes eredménnyel jártak. Különösen a Sellin 
melletti, Tell es sultan nevű halmocskán, az ősi Eli-
zeus forrás mellett, táratott fel a kanaaniták régi 
székvárosa Jericho. Tell es sultán, egy körülbelül 
360 m. hosszú és 160 m. széles plató alakú domb, 
amelyből 7 különböző nagyságú dombocska emel-
kedik ki, ezek közül a legnagyobb 24 m. magasságot 
ér el a síkság fölött. E területen végezte kutatásait 
Sellin professor 1908 januárjától 1909 április végéig. 
A hosszas kutatásokat nem mondhatjuk vajmi sze-
rencséseknek, mert egyrészt sem feliratos táblákat, 
pecsétlőket, skarabäusokat, szobrokat nem találtak. 
Más szempontból azonban elég jelentőségteljesek; 
mert feltáratott a Kanaanita-Jerichó, azon állapot-
ban, ahogy azt Józsue elfoglalta. A jelzett város, 
amint azt a kutatások is igazolják, még a zsidók 
által történt elfoglalása előtt egy szokatlan vastag-
ságú és nagykiterjedésű fallal volt körülvéve, melyen 
belül még egy másik is létezett. A várfal keleti részén 
volt az a városkapu, amelyet Józsue könyvének 
2. rész. 5. verssz. is felemlítve találunk eképen : 
« és mikor besötétedvén, a kapu betéteték, ők is 
kimentenek, nem tudom, hová mentek; de űzzétek 
hamar őket, még elfogjátok.» 

A feltárt városnak romhalmazát látva, önkény-
telenül is beigazolást nyer a biblia állítása, hogy ezt 
a pusztulást csak egy hirtelen jövő katasztrófa idéz-
hette elő. Nincs tehát semmi okunk kételkedni a 
biblia állítása fölött, ezért tehát igaznak tartjuk azt 
úgy, ahogy azt Józsue könyvében felemlítve találjuk. 
Ezek után Jerichó ősi városa századokon keresztül 
egészen lakatlan maradt, mert az újrafelépitésnek e 
helyen semmiféle nyomaira nem akadhatunk. Hogy 
ez valóban így volt, azt maga a biblia is bizonyítja, 
Józsue a bevétel után átkot mondott mindazokra, 
akik Jerichót valaha felépíteni szándékszanak : «Át-
kozott legyen azon férfiú az Úr előtt, ki fölállítja 
Jerichó városát. (Értsd, aki megerősíti.) Az ő első-

szülöttén vesse meg annak alapját és utolsó fián 
emelje föl annak kapuit.» (Ez átok beteljesedett, 
lásd Kir. III. 16, 34.) V. ö. Józsue, 6, 26. 

A bibliai előadás szerint sokáig nem mertek a 
falak újbóli felépítéséhez fogni, csak a IX. Kr. előtti 
században találunk az elpusztult Jerichóban új tele-
peseket, egy Chiel (vagy Hiel) nevezetű egyén veze-
tése alatt. Ezen új, Chiel-féle településnek nyomait 
Sellin tanár, a régi kanaanita romok felett vélte fel-
fedezni. A VIII. Kr. előtti századbeli Jerichó romjaiból, 
a kutatók egy rekonstrukciót is próbáltak készíteni, az 
ásatások vezetője pedig egy nagyobb épületnek fa-
laira is bukkant, amelyben Chiel palotájának romjait 
sejti. Az új, zsidók által épített Jerichó, magán hordja 
a VIII. és IX. Kr. előtti századnak építészeti motí-
vumait. Az említett jerichói, zsidó eredetű kultur-
réteg felett, még igen sok babyloniai izlésű épületek 
romjaira és hasonkorú emlékekre bukkantak a ku-
tatók. 

A negyedik hely, ahol részletes és széles alapra 
fektetett ásatások történtek, a már említett mai Se-
bastijje környéke, ahol a régi Samaria állott. Ezt a 
várost, mint ismeretes, nem a kanaaniták, hanem a 
zsidók építették, még pedig az Omri dynasztia meg-
alapítója által. Ez a város Omri alatt, a (885—874. 
Kr. előtt) székváros jellegével birt és utódja Achab 
(874—853. Kr. előtt) alatt fejlődésének fénykorát élte. 
így tehát, már a legalsóbb törmelék rétegekben is, 
tiszta zsidó kulturhistóriai nyomokat találhatunk. 
Krisztus előtt 722-ben az asszyrok által elfoglalva, 
földig leromboltatott, később azonban romjaiból 
ismét feltámadt. Különösen Heródes alatt játszik 
ismét szerepet a történelemben, aki a város nevét 
Augustus tiszteletére Augusta-ra változtatta át, ezen 
névből keletkezett később a Sebaste elnevezés. Az 
apostolok korában itt hirdette az Igét Fülöp dia-
kónus, jóval később pedig a keresztesek püspökséget 
is alapítottak e helyen. Emléke még a mai napig is 
fenmaradt a görög egyházban, mint cimzetes püs-
pökség. Mivel Samaria sorsa, a Kr. előtti 722-ik évi 
pusztulás után nem vala oly nagy horderejű és je-
lentőségű, mint a jeruzsálemi, úgy joggal állithatjuk, 
hogy Samaria romjainak teljes feltárása és szigo-
rúan szakszerű ismertetése, a zsidó magánéletnek 
számos homályos, még mai napig is kevésbbé ismert 
emlékeivel fogja a szakirodalmat megismertetni. 
E hely tüzetes feltárásához 1908. áprilisában fogtak 
és a mai napig sem fejezték azt be. A munkával 
lassan, felülről lefelé haladva mennek előre, értesü-
lésem szerint a Herodes-féle építészeti törmelékeket 
már átkutatták és most az ózsidó rétegben folynak 
a kutatások. Achab király fényes palotája teljesen 
kiásatott már, e helyen igen sok feliratos cserepeket 
találtak, amelyek legnagyobb részt kisérő okmányok 
gyanánt szerepeltek, különféle olaj- és borküldemé-
nyeknél. Ezekről még lesz szó később. 

Az említett négy legjelentőségteljesebb expedíció 
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mellé sorozhatók még a következők is : 1. A Prin-
ceton egyetem expedíciója, amely leginkább Hauran 
építészeti emlékeinek felkutatását tűzte ki célul; 2. 
a német keleti társaság megbízatásából alakult 
expedíció, amely galileai zsinagóga maradványait 
tárta föl; 3. a jeruzsálemi domonkosok biblia intézete 
szaktanárainak vezetése alatt álló expedíció, amely 
Negab vidékét, azaz Júdea déli részét kutatta át ; 4. 
ugyancsak a Domonkosok tanácsára alakult expe-
díció, amely a petrai sziklaszentélyt tárja fel, itt 
különösen dr. Dalman tanár fejt ki jelentős tevé-
kenységet; 5. az asszumptionisták kutatásai sem meg-
vetendők, akik az úgynevezett traditionális Sion-t 
ássák ki ; 6. igen kiváló helyet foglalnak el a szak-
irodalomban dr. Musil osztrák tanár kutatásai, aki 
különösen a köves Arábia szentélyeit táija sorjában 
fel. Végül dr. Karge, a Görres-Gesellschaft szorgal-
mas stipendiátusát sem szabad mellőznöm, aki 
kutatásainak eredményeit most dolgozza fel és 
amint hírlik nemsokára a nagy nyilvánosság elé 
terjeszti kimerítő művét. Stöhr Géza Ker. János. 

(Folytatjuk.) 

Az új «Antiphonaíe Sacrosanctae T(om. 
"Ecclesiae». 

A legtöbb külföldi lap vezércikkben foglalkozik 
a most megjelent Antiphonale S. R. fí.-vel. X. Pius 
pápa jelszava: «Instaurare omnia in Christo», a 
katholikus egyház ősrégi liturgikus énekét is meg-
reformálta. 

X. Pius pápa egyházzenei reformmunkájának 
első gyümölcseként 1906-ban jelent meg" a vatikáni 
Kgriale, majd 1908-ban a Graduale sacrosanctae Ro-
manae Ecclesiae. Hosszabb szünet következett ezután 
az új liturgikus énekkönyvek kiadásában. Ezen idő 
alatt csak az Officium defunctorum (1909.) és a 
Canlorinus (1911.) jelent meg, mely utóbbi csak az 
általános tonusokra vonatkozó directivákat és utasí-
tásokat tartalmazza. 

Végre a mult év utolsó napjaiban megjött a 
várva-várt Antiphonale. Késleltette megjelenését az 
körülmény is, hogy míg a Kgriale és a Graduale 
szerkesztésénél úgyszólván változatlanul vették alapul 
Dom Pothier «Liber Gradualiss-át,1 addig az Anti-
phonale szerkesztésénél tekintettel kellett lenni a 
hgmnus-oknak többféle variansaira (különösen a 
szerzeteseknél, az Officium monasticum-ban). 

Az eddigi hivatalos Antiphonarium-ban a jezsui-
ták által VIII. Orbán pápa alatt megváltoztatott 

1 Ez az oka annak, hogy szövegbeli eltéréseket találunk 
a liturgikus énekkönyvek és a legújabb kiadású «Missale»-k 
között. Megmagyarázza ezt a S. C. Concilii 1907. jún. 8-án a 
német liturgikus könyvkiadókhoz intézett instrukciójának 
következő szövege : «In den Worten des liturgischen Textes 
selbst oder der Rubriken ist nichts geändert und sollen 
diese also ohne Änderung nach der letzten typischen Ausgabe 
(1900.) abgedruckt werden». 

szövegezést találjuk, míg ezzel szemben a kolostorok 
mai napig is a hymnusokat, mint régi kedves kin-
csüket, a régi alakjukban éneklik. Természetesnek 
találjuk tehát azt, ha a tudományos és történelmi 
alapon kutató és szerkesztő bizottságban heves és 
hosszadalmas viták indultak meg a hymnusok vég-
leges szövegeinek megállapítása tárgyában. Bár ezen 
hymnusok végül mégis csak az újabb formájukban 
vétettek föf a most megjelent Antiphonale-ba, a 
régiek (a szerzetesek-é) is megjelentek mint függelék 
a könyv végén ezen megjegyzéssel: «In gratiam 
eorum, qui talibus Hymnis de iure vei ex consue-
tudine aut indulto uti possunt». 

Ujabb késedelmet okozott a Breviárium ismert 
reformja, mely által a már kinyomatott ivek teljesen 
használhatattanokká váltak. 

Most végre előttünk fekszik az új Antiphonale 
teljes énekanyaga a Matutinumok kivételével,1 mely-
nek teljes címe: Antiphonale sacrosanctae Bomanae 
Ecclesiae pro diurnis Horis Ss. I). N. Pii X. P. M. 
iussu restitutum et editum Bomae, Typis Polyglottis 
Vaticanis 1912. 

Az Osservatore Romano jan. 3. számában olvas-
suk, hogy az új Antiphonale alapjául különösen a 
XI. századból fennmaradt Harlker-féle Antiphona-
riumot vették. Ez azonban kottavonalak nélkül lévén 
jelezve, természetes, hogy a hangközök megállapítá-
sánál más Antiphonariumok is mérvadók voltak, de 
a szerkesztőbizottság a forrásokat nem hozza nyilvá-
nosságra ; kétségkívül fölhasználták a különféle 
szerzetesrendek (karthausiak, ciszterciták, premon-
treiek) kódexeit, és természetesen mindenekelőtt 
solesmesi bencések kutatásainak eredményeit. 

Kézen fekszik előttünk az összehasonlítás az új 
Antiphonale és a régi Antiphonarium között. Az 
antiphonák dallamai majdnem teljesen azonosak az 
eddig használt mediceai (vulgo regeusburgi) kiadá-
séival, a hymnusok dallamai kisebb-nagyobb eltéré-
seket tüntetnek fel és némelyik több dallamformában 
énekelhető.2 Ellenben a napi officium befejezéseül 
éneklendő Antiphonae Marianae csak a terjedel-
mesebb «modus sollemnis»-ben vannak közzétéve, 
s így a «Salve Begina» közismert népszerű dallama 
is kimaradt az új kiadásból. 

A zsoltártonusok közül a II., V., VI., VIII. válto-
zatlan a többi pedig az eddigihez hasonló, de egy-
szerűbb dallamalakulatot tüntet föl. Csak az ú. n. 
«finalis-ok (az új Antiphonaléban differentia) száma 
gyarapodott, de ezek egyrésze «ad libitum» meg-

1 Tehát a közeli «Officium tenebrarum» még a régi ki-
adás szerint végzendő. Ajánlatos, sőt szükséges azonban 
a Laudes-1 az új Antiphonale szerint énekelni, miután a régi 
Off. Maj. Hebd.-ban a Laudes némely zsoltára egyáltalában 
nincs meg. 

2 Feltűnő, hoey a Tantum ergo nálunk a nép által is 
ismert és énekelt dallama nincs felvéve, ami annál feltűnőbb, 
mivel a már előbb megjelent Graduale-ban benne van mint 
«alter tonus» az úrnapi körmeneti hymnusok között. 
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jegyzéssel szerepel. A tonus peregrinus is ugyanaz, 
új azonban a tonus in directum, a tonus Completorii 
in Sabbato sancto és a nagyobb ünnepek alkalmával 
a Magnificat mediatio sollemnis-e a rendes zsoltár-
tonusnál valamivel gazdagabb bangsorozata. A na-
gyobb ünnepekre, eddig nekünk teljesen ismeretlen, 
néhány «Benedicamus Domino» jelent meg; és míg 
a rendes versiculus-ok tónusa a régihez képest csak 
egy csekély toldalékot tüntet föl, addig a nagyobb 
ünnepek külön-külön, neumákban gazdagabb tónus-
sal bírnak. Az új Antiphonale is, ép úgy mint a 
Kyriale bőven hoz új tonusokat «ad libitum» az 
oratio-k, prophetia-k, lectio-k stb. éneklésében, de 
megtartja az eddig szokásban volt tonusokat is majd-
nem változatlanul. Feltűnő, hogy a triduum sacruum 
vesperáinak antiphonáit cum cantu proprio hozza 
azon megjegyzéssel: «ne pereant, et in gratiam 
Ecclesiarum quae morém cantandi olim ubique 
observatum adhuc retinent», holott a mostani rítus 
szerint sine cantu végzik. 

Az új Antiphonale beosztása egyezik a régivel. 
Az Officium votivum-ok a Breviárium reformációja 
következtében elmaradtak. 

Ezekben ismertettük a most megjelent új Anti-
phonale-t. 

Áltatános elterjedésnek csak akkor fog örven-
deni, ha a kiadók által már jelzett kivonatai, kézi 
kiadásai, ú. m. a Vesperale, Psalterium vespertinum is 
megjelennek, nemcsak choralis, hanem modern hang-
jegyekkel, népies kiadásokban is. 

Pichlcr Elemér. 

A középkori lélektanról. 
Mióta a külföldi egyetemek néhányának elismert 

nevű professzora (mint Picavet, Baeumker, von 
Hertling, de Wulf, Mandonnet, Willmann, Mauser, 
Grabmann stb.) eredeti kutatások alapján álló művé-
vel ráirányította a figyelmet a középkori bölcseletre 
és megmutatta az utat azok kulturális jelentőségének 
a megértésére, lassankint oszladozik az a köd, mely 
a filozofiai problémák történeti tárgyalásánál a nem 
tudás révén szokott ránehezedni. 

Az az óriási kéziratcsomó, mely még földolgo-
zatlanul hever, azt mutatja, hogy itt az emberi 
gondolkozásnak rendkívül értékes termékei vannak 
még arra szánva, hogy művelődésünk történetében 
jelentőségük kellően méltányoltassék. 

Örvendetes esemény, hogy a középkori bölcselet-
történet kutatóinak a száma évről-évre gyarapszik. 
Elég utalnunk a Baeumker-féle. Beiträge zur Ge-
schichte der Philosophie des Mittelalters érdemes 
munkásaira, vagy a de Wulf szerkesztésében meg-
jelent Les Philosophes Belges köteteire. Annál fel-
tűnőbb az a mostoha bánásmód, melyben szakembe-
rek részéről is részesül, melynek egyik példája a 
következő. 

Elsenhans drezdai filozofia-professzor most adta 
ki Lehrbuch der Psychologie-ját, mely arra van 
hivatva, hogy a lélektannak lehetőleg minden prob-
lémájáról áttekinthető képet nyújtson. Az anyagot 
kissé szélesebb mederben kezeli, mint más hasonló 
célú tankönyv, és talán ez a körülmény tette lehe-
tővé, hogy bevezetőül a lélektan történeti áttekin-
tését előrebocsássa. 28 nagy oktáv oldalon ismerteti 
a lélektan történetét és a 28 oldalból a középkornak 
csak 1 jut. 

Ez a körülmény méltán csodálatba ejtheti a 
laikus olvasót: hát a középkorban igazán ilyen 
keveset foglalkoztak az emberi psychével ? Az ön-
tudatos reflexió nem tekintette subjektumának a 
reflektáló egyént magát? Vagy ha igen, akkor is 
csak Augustinus, Abaelard (a prot. elfogultságnak 
kedvenc alakja), Aquinói Tamás, Duns Scotus nevei 
szerepelhetnek tizenöt század lélektani kutatásaiban ? 
Ez az eredmény igen szomorú volna, de szerencsére 
nem felel meg' a valóságnak. 

Elsenhans — mint különben könyvének több 
helyén is látszik — e téren is felületes, sőt gondat-
lan volt. 

Ne vesse szemünkre az olvasó, mintha azt 
kivánnók tőle, hogy psychologus létére merüljön 
bele a középkori pergamenek vagy akár a patrologia 
köteteinek tanulmányozásába; én elismerem a mo-
dern tudományos kutatásnak nagyon is szűk terü-
letek átbuvárlásához való kötöttségét. 

De azt igenis megkívánhatjuk, hogy legalább a 
rendelkezésére álló, immár földolgozásban is meg-
lévő, kézikönyvekben értékesített anyagot nagyobb 
figyelemre méltassa. Siebeck, Werner művei sok 
útbaigazítást nyújtanak, sőt de Wulf kézikönyvében 
(Histoire de la philosophie médiévale. Louvain et 
Paris 1912.) is elég adatot talált volna. 

Ilogy a lélektani problémák iránti érdeklődésnek 
igen nagynak kellett lenni a középkorban, azt a 
priori mutatja e kor sajátos, meditáló eszmeköre, de 
a tapasztalás is igazolja.1 Annál örvendetesebb ese-
mény, hogy szent Tamásról újabban ismét két jeles 
tanulmány jelent meg, melyek egyike épen lélek-
tanát ismerteti, „ (Meier .Die .Lehre des Thomas von 
Aquino de passionibus animae. Münster, 1912. Beitr . 
Bd. IX. Heft. 2.), mindazonáltal az Elsenhansok 
példája azt mutatja, hogy még messze van a kor, 
mely a középkori filozofiai tudományosságot az őt 
megillető helyre fogja állítani. 

(Zircz.) 
Czakó Ambró dr. 

1 E sorok írója újabban mutatott rá, hogy az első 
ciszterciek is, kik anyagi gondokkal küzködtek, mennyire 
ápolták a tudományt és a lélektani érdeklődés milyen elő-
kelő helyet foglalt el náluk. V. ö. Isaac de Stella és clair-
vauxi Alcher lélektana. Magyar Filoz. Társ. Közt. 1912. évf. 
I. 4. szám. 
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H Q 
H Q 

V. K Ö N Y V K R I T I K A H Q 
H Q 

J . Bure l , I s i s e t l e s ï s i a q u e s s o u s l ' E m p i r e 
R o m a i n . Paris. Bloud, 1911. 

Ez a füzet mindenkinek érdekes, aki figyelem-
mel kiséri azokat a vallásos áramlatokat, amelyek a 
kereszténységgel a római birodalom meghódításáért 
versenyeztek. Érdekes azért is, mert sokan bizonyos 
rokonságokat látnak a kereszténység és az Isis-tisz-
telet bizonyos megnyilatkozásai között. Ezeket a 
Historisch-politische Blätter utolsó évfolyamában két 
cikksorozatban (Osiris und Isis; Joseph und Aseneth) 
A. v. Ow szellőztette, de oly módszerrel, mely leg-
alább nekem kevésbbé rokonszenves. 

Burel az Isis-tisztelettel csak szinki'etisztikus for-
májában foglalkozik, amelyben a római birodalom 
határain belül először a triumvirátus idejében, 
majd bizonyos megszakítás után Nero idejében el-
terjedt, hogy később a Mithras-tiszteletnek engedje 
át a vezérszerepet. A tisztelet elterjedésének rövid 
történetén kívül a szerző ismerteti a tisztelet alapját 
képező mythoszt, azután a misztériumnak alapját 
képező theologiát. Néhány szép és emelkedett szellemű 
vallásos megnyilatkozással találkozunk, aminő pl. a 
32 lapon lévő imádság Isishez. Erre bemutatja a 
beavatási szertartást Apulejus Metamorphosisának 
XI. könyve szerint. Végül megismertet az Isis-tisztelet 
két főünnepével (Isis szenvedése és Navigium Isidis), 
a misztérium különféle symbolikus tárgyaival és 
papságának fokozataival. 

A tudományosan kellően szerelt füzet mindazok 
számára tanulságos, akik a klasszikus irodalom terén 
nem rendelkeznek oly látókörrel, hogy az Isis-tisz-
teletre vonatkozó forrásokat megközelíthetnék. Azon-
ban a szentatyák még több anyagot tartalmaznak, 
mint amennyit belőlük a szerző kalászaiként nyújt. 
Kár volt továbbá a kereszténységgel rokon voná-
sokat kissé bővebben meg nem beszélni. 

Zubriczky Aladár dr. 

VI. KATHOLIKUS VILAGSZEMLE 

Olaszország. 
Blokk-minisztérium készül Olaszországban. 

A jelenlegi Giolitti-iéle olasz kormány is már blokk-
kormánynak mondható, mert együtt ülnek benne a 
jobboldali liberálisok (San Giuliano és Facta), a bal-
liberálisok (Giolitti), a demokraták (Finochiaro Aprile), 
a radikálisok (Credaro kultuszminiszter és Sacchi) és a 
szociálistákhoz közelálló függetlenek (Nitti). Most arról 
van szó, hogy a forradalmi szocialistáktól különválnának 
az alkotmányhű szocialisták, és ezeket Giolitti hajlandó 
volna bevenni és nekik tárcát is biztosítani. Giolitti a 
inost életbelépő választójogtól fél és ezért akar pak-

tumra lépni a szocialistapárttal, amely nagy megerő-
södésnek néz elébe, amikor néhány száz analfabéta lép 
majd először az urnához. Bonomi constitutionalis szocia-
lista van kiszemelve a pénzügyi tárcára. Az utóbbi hó-
napok alatt észlelt élesebb egyházpolitikai radikaliz-
musnak (a hitoktatás kiküszöbölése az iskolából stb.) is 
már ezen fordulat előre látása miatt hódolt meg a 
kormány. 

Az e lső k ő t e m p l o m M e s s i n á b a n . A földrengés 
óta (1908. dec. 28.) Messinában fatemplomokban tartot-
tak isteni tiszteleteket; a lakosság is barakokban él 
(«Villaggio Regina Helena»). Most készült el az első 
kőtemplom, amelyet a földrengés alkalmával összedőlt, 
akkor még csak 25 éve fennálló Jézus-Szt.-Szive-temp-
lom romjaiból a messinai érsek, Letterio D'Ar rigó és 
fivére, Gaetano D'Arrigo commendatore építették föl 
saját költségükön. Az eredeti templomot is az érsek 
(akkor még csak kanonok) emelte. Az építés három 
évig tartott és 100 000 lirába került. A templom 30 méter 
hosszú és öt márványoltár van benne. 

Német-Birodalom. 
A h a l o t t h a m v a s z t á s b e v e z e t é s e B a j o r o r s z á g -

b a n . A bajorországi közigazgatási biróság egy nürn-
bergi esetből kifolyólag mult év őszén (eltérve ellen-
kező, régebbi álláspontjától) kimondotta azt, hogy a 
bajor törvények szerint a községek nincsenek eltiltva 
krematóriumokat felállítani és üzemben tartani. Ezen 
döntés alapján azonban egyelőre még a halotthamvasz-
tást nem lehetett Bajorországban megkezdeni, és pedig 
azért, mert hiányzott még a rendőrhatósági szabályren-
delet, amely a halotthamvasztásnál betartandó erkölcsi, 
magánjogi, egészségügyi és büniigyi szempontokra való 
tekintettel szabályozza a hamvasztási ügyet. Most végre 
ez a rendőrhatósági szabályrendelet is megjeleni és 
1913. január 15-én már életbe is lépett. 

Ezen szabályrendelet szerint a halotthamvasztás 
csak fakultativ és csakis a községek által fenntartott 
temetők területén van megengedve. A hamvasztáshoz 
minden egyes esetben a helyi rendőrhatóság, München-
ben a városi magistratus engedélye szükséges. Ezen 
engedély csak akkor adható meg: 1. ha bemutatják a 
halotti anyakönyvi kivonatot és az orvosnak a halál 
okáról kiállított bizonyítványát; 2. ha igazolják, hogy 
a hamvasztást az elhunyt, ki legalább 16 éves, maga és 
pedig személyesen kívánta ; meghatalmazott útján olyan 
kívánságot nem lehet érvényesíteni, de a szülő jogosult 
kérni 16 éven aluli gyermeke testének elhamvasztatását ; 
3. ha a helyi rendőrhatóság igazolja azt is, hogy nem 
forognak fenn okok annak vélelmezésére, hogy a ha-
lált büntetendő cselekmény idézte elő. Az elégetett test-
nek hamvait egy e célra készüli és hatóságilag elzá-
randó tartóba (urna) kell tenni és vagy a nyilvános 
temetőben vagy más e célra rendelt temetkezési helyen 
kell elhelyezni. 

Tekintettel az így egy tollvonással Bajorországban 
életbeléptetett halotthamvasztásra, a bajor püspöki kar 
a folyó évi böjti közös körlevelében erélyesen állást 
foglal a halotthamvasztás ellen. A bajor püspökök a 
körlevélben a sírnak és a földbe való temetkezésnek 
jelentőségét, ősrégiségét, szimbolizáló természetét ailja elő 
és az emberi természettel, a keresztény érzelmekkel és a 
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föltámadásba, valamint a test méltóságába vetett hitével 
való megegyezésére és az egyháznak a halotthamvasz-
tásra vonatkozó tilalmára mutat reá. 

A körlevél intézkedő részében a bajor püspöki kar 
a pápai dekretumok szellemében ezeket rendeli el : 
1. Tilos bármely katholikusnak halotthamvasztó egye-
sületbe belépni, valamint akár a saját testének, akár 
másénak elégettetését elrendelni. (S. C. Inqu. 1886. máj. 
14.) 2. Egyházi temetési szertartás és halotthamvasztás 
egymással meg nem férnek. (S. C. Inqu. 1886. dec. 15.) 
3. A maga teste elégettetését elrendelő és e kívánságát 
visszavonni nem akaró hívőtől meg kell tagadni a hal-
doklók szentségeit és az egyházi temetést. (S. C. Inqu. 
1886. máj. 19. és 1892. júl. 27.) 

A körlevél végén a püspöki kar rámutat arra, hogy 
a halottégetést sürgető köröknek szándékait most ugyan 
még sűrű lepel borítja, de alapos ok van arra a fel-
tevésre, hogy ez csak előjele a keresztény vallás és vi-
lágnézet ellen indítandó ádáz támadásnak, amint a ha-
lotthamvasztásnak eddig is mindig ilyen keresztény-
ellenes célzata volt, mert az egyház ellenei a túlvilágba 
való hitnek kiölésére ezt tekintik a leghatásosabb esz-
köznek. Felszólítják azért a híveket, hogy óvakodjanak 
minden közreműködéstől a halotthamvasztókkal, akik 
nemcsak a sírokat, hanem a rajtuk levő keresztet sem 
tudják szívelni. «Testvérek — igy fejezik be a körleve-
let — álljatok szilárdan és ragaszkodjatok a hagyomá-
nyokhoz, melyekben fölnevelödtetek». 

A bajor liberális lapok és a «Frankfurter Zeitung» 
élesen rátámadnak a püspökökre, főleg a halottham-
vasztásnak, mint «keresztényellenes»-nek megbélyegzése 
miatt. 

Úgy látszik, az egész bajor krematóriutn-ügy csak 
olyan majmolása Poroszországnak, ahol a halottham-
vasztást nemrég törvénnyel léptették éleibe, dacára 
a poroszországi «Evang. Oberkirchenrat» véleményének, 
amely a földbetemelkezést jelentette ki a keresztény ősi 
szokással és a keresztény érzülettel megegyezőnek, 
amelyet az egyháznak fenn kell tartani továbbra is. 
Persze az is igaz, hogy a poroszországi protestáns egy-
ház annyiban mégis szankcionálja a törvényt, hogy az 
elhamvasztandó hullákat beszenteli akkor is, ha az el-
hunytak maguk kívánták testük elhamvasztását. 

A badeni evangel ikus Agenda-tervezet új 
hitvallás-formulája. Az Attg. Ev. Luth. Kirchenzeitung 
legújabb számában közli azt a formulát, amelyet az 
új Agendá-ban, Badenben az apostoli hitvallás helyébe 
akarnak tenni, és amelynek rendeltetése olyan szöveget 
nyújtani, amelyet a liberális (racionalista) felfogást kö-
vető evang. pásztorok és hitközségek is lelkiismereti 
kényszer nélkül (!) elmondhassanak. A formula így szól : 

1. Heilig ist unser Gott, — Himmel und Erde sind 
sein Werk, — Ohne Mass ist seine Liebe, — Und Sünder 
zu retten ist sein heiliger Wille. 

2. Darum hat er uns den Heiland gesandt, — Den 
eingeborenen Sohn Jesus Christus, den sündlosen, — 
Der unser Bruder worden ist und uns ein Vorbild 
gegeben hat; — Durch sein Sterben und Auferstehen 
sind wir unserer Kindschal't gewiss. 

3. In der Kraft des Heiligen Geistes sind Vater und 
Sohn bei uns, — Dass wir erweckt werden zum Glauben, 
zur Hoffnung und Liebe. — Auch in Leiden und Tod 

sind wir getrost als die Gesegneten des Herrn — Und 
warten des himmlischen Erbteils. 

Hát bizony ez a szöveg elég szép, de minden in-
kább, csak hitvallás nem. A «hiszek» (hit aktusa!) szó 
nincs is benne ezen hitvallásban, csak a hit, remény 
és szeretet erényeiről, mint a megigazulás állapotának 
kísérőiről tesz említést. De sok más minden hiányzik 
még belőle ; így hallgat az első isteni személyről (Atya), 
hallgat Jézus istenségéről és Isten-fiuságáról, Máriáról, 
a parthenogenesis-ről («nalus ex Maria Virgine»), Jézus 
életének klasszikus eseményláncolaláról, főleg kereszt-
jéről és ennek gyümölcséről, a megváltásról, a har-
madnapon való tényleges fellámadásról, a mennybeme-
netelről, az anyaszentegyházról, a szentek közösségéről, 
a test feltámadásáról és a földöntúli életről. 

Ilyen kihagyások mellett érthető, hogy olyan álta-
lánosságokban úszó és mindenféle tág értelmezést meg-
engedő szöveget kaptak, hogy azt nemcsak a liberális 
és pozitív protestánsok, de bátran elmondhatja bárki 
más is, ha Istenben hisz és Jézust legalább az emberi-
ség erkölcsi regenerátorának elismeri, ha nem is hisz 
az ő istenségében és a kereszténységnek ő tőle való 
származásában. 

F r a n c i a o r s z á g . 
A la ikus i skola véde lme . A francia jakobinusok 

nem engedik ki Briand-ot hálójukból. A laikus iskola 
védelméről szóló, általunk már múltkor ismertetett 
törvényjavaslatot a jakobinusok féltik a bizottsági hosz-
szadalmas tárgyalástól és a Briand-kormánynak (helye-
sebben Poincaré köztársasági elnöknek) a jobboldal felé 
mutatott szinpatiáitól. Azért január 28-án A. Brard bre-
tagnei radikális szocialistaképviselő a kamarában azt 
indítványozta, hogy pontos időt (febr. 24.) tűzzenek ki 
a «la défense laique» javaslat tárgyalására. Briand a 
budget és az amnesztiajavaslat sürgősségét hangsú-
lyozva, elodázni kívánta az említett törvényjavaslat 
tárgyalását, de látva a kamara többségének hangulalát, 
végre is kénytelen volt belemenni a pontos határidőbe 
és csak annak némi kitolását (márc. 3.) tudta elérni. 
Brard javaslatára 427 szavazat esett, az összes jelenlevő 
baloldali szavazatok, míg ellene csak 145-en (progresz-
szivisták és konservativek) szavaztak. Érdekes még a 
dologban az, hogy Brard még F. Buisson-1, a bizottság 
előadóját, a Ligue des instituteurs de l'enseignement 
primaire» elnökét, is meggyanúsította, hogy ő szándé-
kosan húzza-halasztja a bizottsági tárgyalást, nem akar-
ván eljátszani a konzervatív sajtó szimpátiáit. 

A radikális szocialisták terrorizálják most a kor-
mányt ; és köztük a hegypártot a Bouffándeau körül tö-
mörülő csoport képezi. A radikális szociálisták táborá-
ban épen most készül egy javaslat, amely a pártfegyel-
met akarja biztosítani azzal, hogy a párt egyes tagjai 
kötelesek legyenek a párt többségének határozatával meg-
egyezően szavazni a kamarában, különben kizárják őket 
a pártból. íme a kiközösítés a radikális politika szol-
gálatában. 

Nagy-Britannia. 
A h o m e r u l e a l o r d o k h á z á b a n . Január 30-án 

ért véget a «house of Lords»-ban a home rule-javaslat 
tárgyalása; ellene 326, mellette csak 69 lord szavazott, 
vagyis, mint előrelátható volt, a javaslat a lordok házá-
ban megbukott. De ez nem jelenti a javaslat meghiu-
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sulását, mert az új parlament-bili szerint egy, három 
külön ülésszakon a képviselőház által már elfogadott 
javaslatot a képviselőház háromszori felolvasás után 
közvetlenül a király elé terjeszthet szentesítés végett. 
Első ízben 1891-ben fogadta el az angol képviselő-
ház (house of commons) a home-rule-t; másodízben 
1893-ban, Gladstone elnöksége idejében kapott a javas-
lat többséget, de a lordok mindkét esetben vissza-
utasították. Végre most január 16-án harmadízben 
fogadta el a parlament a javaslatot 110 szótöbbséggel. 
A lordok házában a home-rule barátai 1893 óta 28-al 
szaporodtak. 

Még említésreméltó a mult heti angol parlamenti 
tárgyalásokból az, hogy az angol választójogi novellát 
(a választójog kiterjesztéséről) az alsóházban Asquith 
kormányelnök január 28-án visszavonta és pedig azért, 
mert a nők szavazati jogára nézve tett és a kormány 
állal is elfogadott egy módosítási indítvány veszélyez-
tetni látszott az egész javaslat sorsát. így tehát tulaj-
donképen a férfiak választójogának kiterjesztését a női 
választójog hiúsította meg, hihetőleg azért, mert a nők 
választójogának maga a kormányelnök is ellensége és 
a házon kívül sincsen a suffragette-ken kívül sok 
barátja. 

Írországi protestánsok t i l takozó gyűlése a 
kathol ikusok m eg rág al m a zá sa ellen. Ilyen eset is 
ritkán fordúl elő. Ismeretes, hogy a Belfast városban és 
annak környéken (Ulster) lakó írországi protestánsok 
fegyveres ellenállással fenyegetőznek az esetre, ha a 
home-rule életbe lép, és pedig azért, mert szerintök a 
home-rule életbeléptetése után a katholikusok el fogják 
nyomni a protestáns egyházakat. Ezt az állítást min-
denki rágalomnak kénytelen tartani, aki Írországban 
járt és látta a katholikusoknak majdnem bárányi sze-
lidségét és türelmét a más vallásúak iránt. 

Ezt a protestánsok jobbjai is belátják és épen azért 
átérzik az Ulster-beli protestánsok által a katholiku-
sokra szórt rágalom gonoszságát. Ezen rágalom ellen 
január 24-én Dublinban 500 előkelő protestáns jött 
össze tiltakozó gyűlésre, amelyhez számos távollevő elő-
kelőség is, több lord is, csatlakozását fejezte ki. A gyű-
lés szónokai egytől-egyig elismerésöket fejezték ki az 
ír katholikusok türelmessége és békeszeretete iránt és 
bizalmukat a katholikusoknak a home-rule idejében is 
így megmaradó érzülete iránt. Ilyen szellemben szólal-
tak fel a gyűlésen a methodista egyház képviselője 
(Crawford) és a presbyterianúsok képviselője (Saxon 
J. Pay nej is. Az irodalmi világot dr. Douglas Hyde és 
W. B. Yeats képviselték. A gyűlés tiltakozott külön is 
az ellen, hogy egy politikai pártnak mozgalmával 
és érdekeivel azonosítsák az összes protestáns egy-
házakat. 

Palesztina. 
A Holt tengerből sóbánya. A Germania azt írja, 

hogy mivel újabban a Jordán folyónak és más, a Holt-
tengerbe ömlő folyócskáknak vizét az eddiginél nagyobb 
mértékben használják fel a folyók által átszelt vidékek 
öntözésére, azért a Holttenger alig-alig kap már elég-
séges vizet a tenger színe alatti mély fekvése miatt tudva-
levőleg erősen párolgó vizének pótlására; és így a Holt-
tenger annak néz elébe, hogy előbb-utóbb teljesen ki-

szárad és tó helyett sóbányává, valóságos sóraktárrá 
alakul át. 

Syria. 
A syriai és l ibanoni francia-angol el lentétről 

szóló hirek cáfolata. Egy hónappal ezelőtt az európai 
sajtót elárasztották Beyruth-bó\ feladott rémhírekkel, 
melyek szerint a syriai mohamedánok három elő-
kelősége nemrég felkereste volna Lord Kitchener egip-
tomi kormányzót, hogy kieszközöljék nála Syriának 
Anglia által való megszállását ; és Kitchener erre azt 
felelte volna, hogy ha 100 syriai előkelő polgár kérné 
ezt, Anglia hajlandó lenne a lépést megtenni. A dolog 
nem látszott olyan hihetetlennek, mert a syriai moha-
medánok az arab fajhoz tartoznak és mint ilyenek soha 
sem lelkesedtek különösképen a török szultánokért, 
akik az arab Abbassidáktól a khalifatust is elrabolták, 
amikor II. Szelim szultán 1517-ben elfoglalván Egipto-
mot, az ott, az egiptomi szultán melleit, rezideáló utolsó 
Abbassida khalifát, Mutavakkilt, Konstantinápolyba vitte, 
lemondatta és a khalifátus jogait és jelvényeit (a pró-
féta köpenye stb.) a török szultánokra ruháztatta. 

Poincaré, mint miniszterelnök, ezen hírekkel szem-
ben a szenátus ülésén, az angol kormány közlései alap-
ján, kijelentette, hogy Anglia semmiképen sem kíván 
Syria és a Libanon ügyeibe avatkozni, viszont pedig azt 
is, hogy Franciaország, midőn egyrészt ragaszkodik az 
ázsiai Törökország integritásához, addig másrészt nem 
hajlandó semmit sem feladni hagyományos jogaiból 
(protektorátus a Kelet keresztényei felett 1), sem meg-
szakítani az ottani népekkel fennálló baráti viszonyát 
vagy elhanyagolni bármely érdekeit. 

Ami Syria egyik részét, a Libanon-1, különösen is 
illeti, ennek lakossága túlnyomóan keresztény, legalább 
is lia a drúzokat is ide számítjuk, akiknek vallása ke-
veréke a mohamedán, a keresztény (gnosztikus), az 
antik perzsa és egiptomi vallásoknak. (Tiszta moha-
medán kevés lakik a Libanon területén.) A Libanon fő-
csoportját a maroniták teszik, akik katholikus vallású, 
ma már csak arabúi beszélő szirek. A Libanon-nak 
mindig megvolt a maga autonomiája, melyet legutóbb 
1861-ben, mikor a maroniták és a drúzok közt (ezek 
rendeztek vérfürdőket a maroniták közt) kiütött véres 
harcnak vége szakadt, újítottak meg és 1864-ben 
szerződésileg is megerősítettek Franciaország, Anglia, 
Oroszország, Ausztria-Magyarország és Poroszország, 
mint szignatárius nagyhatalmak, ellenjegyzése mellett. 

Az 1861. évi autonomia szerint Libanon keresztény 
kormányzót kapott, ki mellé a különféle felekezetekből 
tíz tagból álló tanács lesz választva. 1912. évi december 
23-án Konstantinápolyban a szignatárius nagyhatalmak 
egybegyűltek a célból, hogy az új kormányzó kineve-
zését és a Libanon-statutum-nak módosítását ratifikál-
ják. A módosítás szerint az ottomán kormány két ki-
kötőt enged át a libanoni autonom területnek. Ily mó-
don remélhető a kiviteli cikkekben gazdag Libanon-nak 
gazdasági fellendülése és ennek révén az amerikai ki-
vándorlás megakadályozása. 

Az Univers-ben, felemlítve az angol beavatkozásról 
szóló hir alaptalanságát, egy beijruthi levélben A. Tam-
bon nevű kath. pap fejezi ki a Libanon háláját Francia-
ország iránt, amelynek kifejezést adott az «Alliance 
Libanaise» is, amikor de Mun grófnak az Echo de Paris-
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ban a szirek érdekében közzétett cikkeiért köszönetét 
fejezte ki. A kath. szirek igérik, hogy mindig hivek ma-
radnak Franciaországhoz. 

Mindenesetre érdekes jelenség, hogy Franciaország, 
amig otthon üldözi a kath. egyházat, Syriá-ban és a 
Libanon-ban protektorként védi a kath. egyházat, er-
kölcsileg is, anyagilag is. Syriában és a Libanon-ban a 
inissionáriusok és az ezeket támogató szerzetesrendek 
most is még majd mind franciák. Franciaországból 
kiűzik a szerzeteseket, Beyruth-ban pedig még 1912. év 
elején is a becsületrend keresztjét tűzte ki a francia 
főkonzul egy német-svájci származású jezsuitának, a hír-
neves St. Joseph-egyetem tanárának, a mellére. Francia-
országban valósággal üldözik a kath. püspököket, 
Syriá-ban pedig a katonák és matrózok díszkiséretet 
adnak a püspöknek; viszont a francia konzult a kath. 
templomokban mindenütt külön tisztelet-hely illeti meg, 
amelyhez a püspök és a papság kisérik őt a templom 
ajtajától, ahol bizonyos ünnepnapokon rá várnak. 

Felemlítjük még, hogy az egyetem mellett van még 
Beyruth-ban egy, Xaveri szent Ferenc-ről nevezett «Sémi-
naire Oriental» (szintén a Jézus-Társaság vezetése alatt), 
amelyben örmény, khald, kopt, görög, maronita, szil-

szertartású keleti és ezeken kivül még latin szertartású 
növendékpapokat nevelnek. 

VII. h í r e k a t u d o m á n y v i l á g á b ó l 

A to i i l ouse - i I n s t i t u t C a t h o l i q u e bölcs, k a r á -
n a k ú j j á s z e r v e z é s e . Ezen kath. egyetemnek püspök-
protektorai a Szentatya kívánságának és a kor szükségle-
tének megfelelően most szervezték újra a bölcsészeti kart. 
A karon a szorosan vett bölcseletet négy tanár adja 
majd elő : Cazes (új) a logikát és metafizikát ; Michelet 
a psychologiát, Baylac a kritikát és bölcs, történetet, 
Senderens a természettudományok bölcseletét. A tonlouse-i 
egyetemen ezenkívül van még theologiai, valamint 
történeti (lettres) és természettudományi (science) kar is. 

S t a t i s z t i k a i a d a t o k a l o u v a i n - i k a t h . e g y e t e m -
rő l . A mult tanévnek almanachját (Annuaire, 1911—12.) 
most adta ki a louvain-i egyetem (Belgium). Eszerint a 
hallgatók száma emelkedett; 1910—11-ben 2630 volt, 
1911—2-ben 2735, akik karok szerint így oszoltak meg: 
theologia: 90, jog: 675, orvosi k a r : 599, bölcsészeti 
kar (philosophie et lettres): 422, természettudományi kar 
(sciences) : 314, szakiskolák : 431, agronómia (gazdá-
szat) : 204. A hallgatók közül 295 volt idegen a világ 
minden tájékáról, összesen 41 állam területéről. 

Itt felemlítjük azt is, hogy a louvain-i egyetem 
céljaira évenkint templomi gyűjtés is van és pedig a 
nagyböjt II. és III. vasárnapján. 

Érdemes azt is megjegyezni, hogy most készült el 
a louvain-i egyetemnek új épülete, melybe a fakultások 
még e hónapban beköltöznek, valamint azt is, hogy a 
louvaini egyetem tanácsa, a karok véleményei alapján, 
ezentúl nőhallgatóknak is megnyitja az egyetemet. Eddig 
Louvain-ben nőhallgatók nem voltak. 

K a t h . e g y e t e m i l i a l l g a t ó n ő k Sz t . -Mech t i l d -
e g y l e t e B e r l i n b e n . Január 30-án tartották meg Ber-
tinben a kath. vallású egyetemi hallgatónők a szent 
Mechtild nevét viselő kath. diáknő-egyesület alakuló 

ünnepélyét. Weltmann tanárnő ismertette az új egyesü-
let feladatait és követendő elveit, majd J. Bonaven-
tura dominikánus atya, mint a diákok lelkipásztora, 
üdvözölte az új egyesületet. A szép ünnepélyen, amely-
nek során zeneszámok és tánc következtek, több kath. 
nőegyesületen kívül képviselve voltak a nem katho-
likus nőegyesületek közül : a Deutsch-Akademische 
Frauenbund és a (protestáns) Deutsch-Christliche Ve-
rein studierender Frauen. Budapest ezen tekintetben 
megelőzte Berlint nyolc esztendővel, itt már azóta áll 
fönn és virágzik a kath. egyetemi hallgatónők Szent 
Margitköre. 

(MM VIII. V E G Y E S E K f i l l 
Mm) 

S z e n t Józse f n a p j a m i n t t e m p l o m b í i c s u 
ü n n e p n a g y s z e r d á n . Ezen occurrentia-ból folyólag 
azt a kérdést intézték hozzánk, mi történjen az idén a 
szent József címmel bíró templomoknak búcsúünnepé-
vel : transferálandó-e avagy megmarad-e a maga napján 
az idén is, vagyis nagyszerdán? 

Egyik rubricisztikai szaktekintélyünk a következő-
képen oldotta meg ezen kérdést : 

A Szent József napi búcsú, ha a hivek — a nagyszerda 
dacára is — magánbuzgóságból meg akarják ünnepelni, 
fetétleniïl március 19-én vagyis az idén nagyszerdán 
tartandó meg. A festum és következésképen a búcsú 
és az indulgentia plenaria nem transferálható, inhae-
ret diei. Magától értetődik, hogy nagyszerdán más misét, 
mint a feriáról mondani nem lehet. A plébános tehát 
mondjon nagymisét de feria, in qua non faciei com-
memorationem festi, cuius officium transferri debet. 
Passionem leget in cornu Evangelii, uti solet fieri in 
Missa privata. A passiót énekelni okvetlenül nem kell, 
hanem míg a pap olvassa, a hivek énekelhetnek valami 
himnuszt de passione vagy, ahol a liturgikus ének 
nincs bevezetve, ott esetleg valamely megfelelő népéne-
ket, min t : pl. Keresztények sírjatok, vagy más böjti 
éneket. 

A szentmisét feltétlenül viola színben kell mondani, 
sine Gl. sine Gr., 2 or. Eccl. vei pro Papa, — 2 Lectiones 
seu Prophetiae. 

Végre mi sem áll útjában annak, hogy a plébános 
szent Józsefről mondjon ünnepi beszédet. 

E S 
• a IX. K Ö N Y V S Z E M L E 

A « K a t o l i k u s E g y h á z i Zeneköz löny» (szerkeszti 
Járosy Dezső) huszadik évfolyamának első (januári) száma-
a következő változatos tartalommal jelent meg : Vezércikkek 
Kutschera József, Régi emlékek. — (jd) Az ú j egri érsek. 
(Arcképpel.) — Egyházzenei titurgika : Buchecker Mihály, 
Veszélyben a nagymise. — Időszerű kérdések : J. D. A sajtó 
és az egyházi zene. (I) — Kántor: Huber Árpád, Néhány szó 
a kántorkérdésről. — Egyházzenei arcképek: J. D., Wajdits 
Károly. — Rovás : ( + ) Humperdinck és a mozi. — (-)-) A női 
dirigens. — Egyesületi ügyek: Az Országos Magyar Cecilia 
Egyesült választmányi ülése. Egyházzenei műsorok: Székes-
egyházaink karácsonyi műsora. (Esztergom, Kalocsa, Eger.) — 
Egyházzenei hirek : Tinel Edgár. — Új orgonák a római egy-
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házzenei főiskolán. — A strassburgi Cecilia-egyesület köz-
gyűlése. — Zenei népkönyvtár Kasselben. — Paul Gerhardt 
negyvennyolcadik orgonahangversenye. — Zenészek nyug-
dija. — Ujabb változások a metzi Cecilia-egyesületben. — 
Meghalt Reinhard Ágost. — Hány kötetet tesz ki Massanet 
kéziratgyüjteménye. — Magyar zenész halála Parisban. — 
Tinel Edgár utóda. — A bécsi zenekedvelők jubileumdija. — 
Mayer Károly — pápai prelátus. — A központi papnevelő-
intézet új énektanára. — Ceciliánusok kitüntetései. — Szendrei 
István, a szatmári székesegyház karnagya. — A váci székes-
egyház új karnagya. — Mészáros Imre halála. — Irodalom : 
J. D., A jubiláló «Egyházi Közlöny». — jd., Dr. Wagner, 
Elemente des gregorianischen Gesanges. — jd., Gladich, 10 
Tantum ergo. — jd., Sereghy, Zenei alapismeretek. — gl., 
Bevilacqua, Filipello, Pecchini, Tantum ergo. — gl., Fedeli, 
Missa pro defunctis. — gl., Bottazzo, Missa in honorem S. 
Luciae. — gl., Mattioli, Messa facilissima. — gl., Pagella, 
Messa XI. facilissima. — Zenei Apróságok. — Zenei Aforiz-
mák. — Szerkesztői Üzenetek. — Pályázatok. — Hirdetések. 
Előfizetési ára egy évre 5 korona. Szerkesztőség és kiadó-
hivatal : Temesvár, Papnevelő-intézet. — Mutatványszámoka 
készségesen küld a kiadóhivatal. 

Szerkesztői izenetek. 
T ö b b e k n e k . X. Pius pápa a bécsi nunciaturának 1913. 

szept. 18-án kelt leirata szerint további hét évre meghosszabbí-
totta az 1906. jan. 2-án megadott dispensatiót. Az 1906-iki in-
dultum végén az a klauzula van, hogy a Szentatya kívánja, hogy 
a püspökök igyekezzenek a papokra, növendékpapokra, szer-
zetesekre és kath. intézetekre nézve a nem abstinenciás böjti 
napok estebédjein a hústól való megtartóztatást érvényre 
emelni, sőt a világiaknál is az ellenkező uzust (esti húsevés 
böjti napon) igyekezzenek lassankint megszüntetni. 

Ebből következik, hogy a megyéspüspökök végre haj 
tásán múlik ezen esti húsevéstől való abstinentia dolga. Az 
esztergomi egyházmegyében a papokra stb. nézve a húsevési 
tilalom («minime permittitur») expresse ki van mondva; más 
egyházmegyékben, mint halljuk, ezt ujabban elhagyták, de 
expressis verbis itt sem engedték meg a papoknak a húsevést. 
A pápai indultum szellemének az esztergomi felfogás felel meg 
inkább. Kívánatos volna azonban az uniformitas, esetleg az 
enyhébb irányra való áttérés, minden esetre ilyen pápai fel-
mentés kieszközlése után. 

T. T. Gyöngyös . Köszönet. A kérdéses kéziratot beküld-
heti. A Herder-cég már küldi kiadványait. Önnek is jutta-
tunk belőlük. — H. J. Bicske . Köszönet a cikkért. Továbbra 
is örömmel látjuk rendes munkatársaink közt. — P . S c h . P . 
Gyöngyös . Igen szívesen fogadjuk közreműködését. Alkalom-
adtán könyvekkel is szolgálunk. — K. J. dr. P o z s o n y . 
Köszönet szives készségeért. A kritikákra nézve előjegyzésbe 
vesszük. 

J^iadóhivatali izenetek-
U. D. Darázs. Remélem, most már rendesen fog meg-

érkezni a lap. Sz. ü. — T. J. Budapest . Rendben van. 
A megjelent számokat is elküldjük. — H. J. dr. Kolozsvár. 
Köszönjük az újabb áldozatkészséget. 

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos : 
Dr. HANUY FERENC, egyet, tanár ( I V . , Duna-u. 3 . ) 

Főmunkatá rs és szerkesztő-helyettes : 

Dr. WOI.KENBERG ALAJOS, egyet, tanár (I . , Bertalan-u. 2 4 . ) 

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

Lelkipásztorok jegyzőkönyve 
Szerkesztette : Dr. Huszár Elemér. Ára puha vászonkötésben K 1.20. 

Nemcsak rendkivül praktikus, de nélkülözhetet lenül szükséges is 
minden lelkipásztornak a Huszár Elemér szerkesztette jegyzőkönyv. 
E segédkönyv vezetője mindenkor készen lehet a számadásra s vál-
• • lalt kötelezettségeinek könnyen fog tudni megfelelni. • • 

Hiveknek ajánlható új imakönyvek: 

Mindennapi 
kenyerünk. 

Gyakran áldozók könyve. 
Irta: Reviczky Aladár C. M. 
A r a K 3.—, 4.—, 4 . 8 0 , 5.— é s ÍO.—. 

Részletes tájékozást nyú j t ez imakönyv a gyakori és minden-
napi szent áldozásról és az első szent áldozásra boesátandók 
korára vonatkozó pápai rendeletről. Van benne lelki tükör, 
48 szentáldozási, 6 miseájtatoaság és számos egyéb ima. 
Függelékül 11 hitbuzgalmi társaságról és a böjt i rendeletről 
n y ú j t szükséges tudnivalókat. • • • • 

Fenti könyvek, valamint minden, bárhol megjelent irodalmi munka kapható és 
megrendelhető a Szent-István-Társulat könyvkiadóhivatalában : Budapest, VIII., 
Szentkirályi-u. 28. és Budapest, IV., Kecskeméti-utca 2. ; Szeged, Kárász-utca 10. 

A Szentmise. 
Miseájtatosságok az egyházi misekönyv alapján. 
Átdolgozta : Cséfalvay Nándor S. J. 
Ára K 1.80. •• 

A Szentmise e. most megjelent jeles munka a római misekönyv 
imádságait adja szabad, élvezetes, ki tűnő fordításban. Megma-
gyarázza a Szentmiseáldozatot, közli a mise változatlan részeit, 
az egyházi év összes miséit, a szentekről szóló általános miséket 
és egyes szentek külön miséit. Ezen könyv felnyi t ja az egyház 
gyermekei előtt a latin misekönyvet s utat muta t a re j te t t 
kincsesbányába, melyben kiaknázatlanul hever a lelki épülés és 
nemes buzdulá3 kimeríthetetlen s érintetlen aranyforrása. 
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RELIGIO 
TUDOMÁNYOS ÉS TÁRSADALMI KATH. HETI FOLYÓIRAT 
A BUDAPEST] EGYETEM HITTUD. KARA TÖBB TAGJÁNAK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI 

Dr. H A N U Y F E R E N C , EGYETEMI TANÁR. 

Megje l en ik — július és augusztus hó ki-
vételével — minden szombaton reggel . 

Szerkesztőség és kiadóhivatal : 

Budapest, IV., Duna-u. 3. 

Előfizetési ár : egész évre K 12, félévre K 6. 
Egyes szám ára : 50 fillér. (Kapható a Szent-
István-Társulat könyvk., IV., Kecskeméti-u. 2.) 

TARTALOM. I. Vezércikk : A német császár berlini beszédjéhez. Irta : 
Trikál József dr. — Vezércikk után : 1. Egyházmegyei zsinat 
Gyulafehérvárott. 2. A szombathelyi dóm ereklyét kap tours-i 
szent Márton testéből.— II. Az örök városból : 1. Calbelon spanyol 
követ fogadtatása Vatikánban. 2. A madridi nuntius kineveztetése. 
3. Európa lat. szert, püspökségeinek száma országok szerint. 
4. Böjti prédikációk a Vatikánban. 5. Tud. előadások a római 
Bibi. Intézetben. 6. Az egyházi hierarchia számadatai Amerikában. 
7. Keleti rítusbeli püspökségek száma Európában. 8. Négy inter-
pelláció az olasz kamarában Cáron ügyében. — III. Tudományos 
cikkek, közlemények, értekezések: 1. Materializmus vagy pan-
theizmus-e Haeckel monizmusa ? Madarász I. dr.-tól. 2. Néhány kép 
a nyitrai püspökség két utolsó századából. VI. (Vége.) Cserenyey 
I. dr.-tól. 3. A legújabb archaeologiai ásatások a Szentföldön. III. 
Stöhr G.-tól. 4. Két biboros breviáriuma. Szentiványi R. dr.-tól. — 
IV. Szaktudományi Szemle: Kánonjog. III. Hanuy F. dr.-tól. — 
V. Könyvkritika : Schaefer : Jesus in psychiatrischer Beleuch-
tung. Zubriczky A. dr.-tól. — VI. Katholikus Világszemle : A) Olasz-
ország : 1. Az olasz katholikusok és a választások. 2. A Nagy-Kon-
stantin idejéből származó albanói székesegyház restaurációja. 
B) Svájcz : A vallások számaránya Genf városban. C) Franciaország : 
1. A francia congregatio-törvény enyhítése. 2. A francia hadihajók 
katona lelkészt kapnak. 3. A laikus iskola védelme. 4. X. Pius káté-

jának bevezetése Franciaországban. D) Nagy-Britlunnia : 1. Balfour 
Angliának az irek ellen elkövetett bűneiről. 2. Bourne érsek a 
«suffragist»-ek erőszakoskodásai ellen. E) Xémet-Birodalom : 
1. A bajor trónöröklés kérdése. 2. Az első halotthamvasztás 
Münchenben. 3. II. Vilmos császár königsbergi beszéde. 4. Zsidó 
rabbinusok a halottégetés ellen. F) Szerbia : Konkordátum Szerbia 
és a római kúria között. G) Palesztina : A Szentföld ú j Custos-
ának megérkezése Jeruzsálembe. H) Tibet : A Dalai Lama vissza-
térése Tibetbe. — VII. Hirek a tudomány világából : Nagyszámú 
görög kódexek felfedezése. — X. Közgazdaság : A Hungária-Bank 
1912. é. mérlege. 

Jl német császár berlini beszédéhez. 
I r ta : TRIKÁL JÓZSEF DR. 

A m u l t v a s á r n a p ü n n e p e l t e a be r l in i F r igyes 
Vi lmos -egye tem az 1813. évi s z a b a d s á g h a r c száz-
éves év fo rdu ló j á t . A nagy k ü z d e l e m n e k d i a d a l m a s 
emléke i e lvonu l t ak a n é m e t n é p és a n é m e t 
i f júság lelki szemei előtt . Schäfe r t a n á r azt fej te-
gette, m i n t lett a po rosz n é p és Poroszország , 
a m e l y t e rmésze t i k i n c s e k b e n a l egszegényebb 
n é m e t á l lam, a n é m e t b i r o d a l o m n a k a lap jává . 

Va lóban egy n é p k i eme lkedésének és fel-
l endü lé sének sok okai l ehe tnek . De a leghatal-

m a s a b b e r ő az ö n m a g á r a , az ö n t u d a t r a é b r e d é s ; 
sa já t b e n s ő é le tképességének , t ö r t éne lmi h iva tá-
sának , sa já t egyéni és nemze t i é l e tbőségének fel-
i smerése . A m e ly n e m z e t hűséges ö n m a g á h o z , 
h a g y o m á n y a i h o z , tehetségéhez, i r o d a l m á h o z , m ű -
vészetéhez és val lásához, az ö n m a g á b a n ho rdozza 
a t e rmésze tes , a szabad , az egészséges g y a r a p o -
d á s n a k és k i f e j l ődésnek fel tételei t . 

A n é m e t n é p a XVIII. század végén elveszí-
te t te ö n ö n m a g á t ! Vezetői , f e jede lmei idegen, 
f ranc ia szokások szer in t éltek, g o n d o l k o d t a k és 
beszé l t ek ; a po lgá r ság a f e j ede lmek atyai veze-
tése alat t m e g s z ű n t e k aka rn i , hozzá szoktak a 
k é n y e l m e s engede lmességhez , s z ű k k ö r ű élet-
v i s z o n y o k h o z ; az i r o d a l o m és m ű v é s z e t az ó -kor i 
(k lassz ikus) m ű v e l t s é g vi lágát varázso l ta vissza 
és n e m élt a j e l e n b e n ; a bölcsele t ped ig a f r anc ia 
a n y a g e l v ű e k (Holbe in) , va l l á sgúnyo lók (Vol ta i re ) 
és t e r m é s z e t i m á d ó k ( R o u s s e a u ) ha tása alat t l apos 
nép ies bö lcse lkedés , p o n y v a i r o d a l m i t e r m é k e k 
a l a k j á b a n le ta ro l t m i n d e n t , a m i a lé lekre, I s tenre , 
egyál ta lán a val lásra vona tkozo t t . Nagy F r igyes 
( ak inek u d v a r á b a n Vol ta i re és a f r anc i a encik lo-
péd i s ták szivesen lá to t t vendégek vo l t ak ) n a g y o n 
rossz szolgála tot tet t va l lásos közömbösségéve l 
a n é m e t b i r o d a l o m ügyének . 

Az a nép , a m e l y elveszíti ö n m a g á t , elveszít i 
e szménye i t , a tyá inak hitét , f ö l d j é n e k szente l t 
h a g y o m á n y a i t , az szé tmorzso lód ik , e l emei re b o m -
lik, gyengévé válik. A f r anc i a f o r r a d a l o m azér t 
t o m b o l t végig E u r ó p a testén, m e r t a h i te t lenség 
és a k ö z ö m b ö s s é g sze l leme m e g ő r ö l t e az á l lam-
f e n n t a r t ó e rőke t , ké te lyével meggyeng í t e t t e azon 
erkölcs i kapcsoka t , a m e l y e k né lkü l egységes, 
ö n m a g á b a n bizó és h ivő testet egy n é p s em 
a lkotha t . 

A b b a n a k o r b a n , m i d ő n a n é m e t n é p erkölcs i , 
t á r s ada lmi és vallási e r ő f o r r á s á t fölszívták «a kül-
földi szokások», va lóságos á ldás vol t egy Kant 
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is, aki a r ra i p a r k o d o t t r á m u t a t n i ( m i n t a n é m e t 
császár is), h o g y az ész h o r d o z ó e re je gyenge, 
a lét t i tkai t ki n e m mer í t i és hogy a m i n d e n t 
meg tapasz t a ln i vágyó ész igényein k ívül VÍ - . 
m é g erkölcs i é r z é s ü n k is, a m e l y azokra 
e r ő k r e m u t a t rá , a m e l y e k a lá tha tó vil? 
mögö t t re j lenek . Isten léte, a lélek ha lha ta l l 
sága, az a k a r a t szabadsága erkölcs i érzés ' m k 
köve t e lménye , n é l k ü l ö k h i v a t á s u n k a t b e n n e m 
tö l the t jük . «Du sollst , a lso d u kanns t» , v a n n a k 
köte lességeid , tehá t e rkö l c sösnek kell l enned , 
s zabadság ra kell t ö r e k e d n e d , bo ldogság u t án kell 
v á g y ó d n o d ; m indezek felé erkölcs i j e l l em ed 
b e n s ő t ö r v é n y s z e r ű s é g e ha j t , tehát h i n n e d is kell, 
hogy van ö r ö k boldogság , van Isten, van szabad-
akara t , van lélek, van ha lha ta t l anság . 

Ez a k a t o n á s va l lásosság a m a i e m b e r n e k 
visszatetszik, d e a m a z i d ő k b e n , m i d ő n a fe lü le tes 
bö lcseség az erkölcs i a k a r a t o t megőrö l t e , csak 
ezzel a po rosz és fegj^elmezett, k a t ego r ikus impe-
ra t ívussza l lehete t t a p o r h a n y ó s e m b e r i akara -
toka t fel tüzelni . A p a r a n c s e ré lyes s zavának sok-
szor t ö b b a ha tása , m i n t a l e g r a g y o g ó b b e lme-
fu t t a t á snak . 

É s m i k o r Berl in u tcá in a f r anc ia g á r d a 
d ü b ö r g é s e és d o b p e r g é s e hal la tszot t , az egye tem 
falain belül F i c h t e d ö r ö g t e a n é m e t n é p f ü l é b e : 
«s t i rb u n d w e r d e ! » Hal l j m e g és élj. H a l j o n m e g 
b e n n e d az idegen, a r áde rőszako l t , a n e m tiéd. 
Vesd ki m a g a d b ó l a kételyt , a fö ldön csúszó, 
l apos és é lvezetet ha jhászó bö lcse lkedés t és élj 
a n é m e t n é p h iva t á sának , kö te lessége inek szelle-
m é b e n ; a p á i d n a k pé ldá j a s z e r i n t ; a va l lásosság 
le lkü le tében . ( R e d e n an die d e u t s c h e Nat ion . ) 
így beszél t a n a g y Görres , ez a h a t a l m a s ka tho-
l ikus és hazája fö löt t kese rgő í ró is. 

Száz év m u l t a z ó t a ! Menny i vá l tozáson m e n t 
át a világ. N é p e k lehanya t lo t t ak , m e g r o k k a n t a k 
vagy b e n s ő b a j o k k a l k ü z d e n e k ; csak a n é m e t 
n é p h a l a d t és fe j lődö t t ö n t u d a t o s a n . A r o m a n t i k u s 
bö lcse lők és í rók u tán ugyan i smé t fe lvete t te 
fejét az anyage lvűség , a l e szá rmazás e lmélete , 
a fe j lődés tana , de ezek a t anok a m a g a ú t j á n 
és t ö r t é n e l m i fe j lődésén ö n t u d a t o s a n do lgozó 

nagy nem ze t e t m é l y e n n e m ér in te t t ék . És m é g i s 
m a n a p m i n d e n k i t u d j a , hogy a n é m e t n é p n a g y 
m e g p r ó b á l t a t á s o k előt t áll ! B á m u l a t o s s zapo ro -
dása, gazdasági és k e r e s k e d e l m i fe j lődése , egész 

ilágot m e g h ó d í t ó művésze te , n a g y szel lemi 
t e r m é k e n y s é g e m e g d ö b b e n t i egész E u r ó p á t , úgy 
hogy m i n d j o b b a n fé lnek tőle és m i n d j o b b a n 
f egyve rkeznek ellene. Anglia, F r a n c i a o r s z á g , 
Spanyolország , Por tugá l i a , Oroszország, J a p á n 
egy h a t a l m a s véd- és dacszöve tsége t képeznek 
e l lene és egyre izzóbb m á r levegő és egyre 
köze lebb az idő, m i d ő n az erők m é r k ő z é s e az 
egész vi lágot egy m é g ta lán soha n e m látot t 
t ragéd ia elé ál l í t ja . És m i m e n t i m e g a n é p e k e t ? 
mi ad e rő t n e k i k ? Ta lán a hadse reg , a flotta, 
az á g y ú k ? A n é m e t császár maga m o n d j a , hogy 
a hit , az I s t enbe vetet t b iza lom. «Mi n é m e t e k 
csak az Is tentől fé lünk és senki más tó l a vilá-
gon.» 

Ez a tanúság , vo l t akép a n é m e t n e m z e t tör-
t éne lmi t anúsága . «Egy e l n y o m o t t , s z é t d a r a b o l t 
n é p — m o n d j a a császár az I s t enbe ve te t t 
hit tel s íkra szál lot t s zabadságáé r t és m i n d e n t 
szé tszór t m a g a elől. Csodás m ó d o n , ami lyen m é g 
n e m fo rdu l t elő. A m ú l t n a k ezek a t énye i l á tha tó 
b izony í téka i a n n a k , h o g y Isten ve lünk vol t és 
v e l ü n k van ; és a m ú l t n a k e t anu l ságábó l az egész 
n é m e t i f j ú ság m e g k o v á c s o l h a t j a a h i t nek m i n d e n -
k o r bevá l t pa jzsá t , a m e l y n e k s o h a s e m szabad 
h i ányozn i a n é m e t és a po rosz férfi fegyver -
tárából .» 

Mikor a z o n b a n a n é m e t császár ezeket az 
e rő te l j e s szavaka t m o n d j a , jó l lá t ja , hogy m i n t 
őrli m a is az ősi gonosz , a ké tkedés , a h i te t len-
ség a t á r s a d a l o m és főleg az i f júság szivét és 
lelkét . He lyesen tapasz ta l ja , hogy a tú lságos 
v a g y o n h a j h á s z á s é s é lveze tvágy,a regn u m h o m i n i s , 
a föld felé terel i az e rők k ü z d e l m é t és a c ivi tas 
Dei, Is ten v á r o s á n a k e s z m é n y e e lhomá lyosu l . 
A lá tható , a megtapasz ta lha tó , az é rzéke lhe tő 
bölcsele t v a l ó b a n m i n d e n t kézzel a k a r megfogn i 
és ésszel be lá tn i és n e m gondo l j a meg , hogy a 
vi lág is gazdagabb , m i n t a mi t ehe t sége ink k ö r e ; 
maga az e m b e r i t e rmésze t ped ig sokkal csodá-

ÄNGSTER JÓZSEF és Flá 
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latosabb, mint amit érzékszerveinkkel megragad-
hatunk. Emberi természetünket, annak vágyait, 
vágyainak tárgyát pedig csak akkor ismerjük 
meg, ha nemcsak a külső világban kalandozunk 
el, hanem hazatérünk önmagunkba is és magunka 
felismerni és kiképezni törekszünk. «Noli foras 
ire, redi in te, in te latet Veritas.» (Szent Ágoston.) 
Bennünk valóban több, szebb és értékesebb 
igazság van, mint amennyi az érzékelhető és 
kategóriákba foglalt igazság. Ha a világot csak 
érzékeinkkel akarjuk megfogni, keveset is kapunk, 
csak a dolgok egyik felét és nem is a legérté-
kesebb javakat. Csak azokat, amik idő, tér és 
mérték alá esnek; de semmit azokból, amelyek 1 

emberi természetünk idő-, tér- és mértékfeletti 
javait képezik. Kell tehát metafizika! Egy áldott 
pillantás önmagunkba és látható természet mögé. 

«Te bennem voltál, én azonban nem voltam 
önmagamban» — mondja Istenről Szent Ágoston. 
A modern bölcselet, sajnos, nem vette észre, 
hogy a világot nem szabad csak kívülről nézni, 
hanem a rugókat is meg kell figyelni ; nem látta 
be, hogy a természet nem hagyja fátyolát; s amit 
kitárni nem akar eszednek, csavarral, rúddal 
rajta nem veszed meg. (Goethe, Faust.) A modern 
bölcselet továbbá azt hitte, hogy az emberi 
természetet is kívülről, kísérletezések útján lehet 
felismerni, holott ellenkezőleg, az emberi termé-
szetet csak belülről, a legmélyebb önfelismerés 
és önmegdolgozás alapján ismerhetjük meg. Ez 
a bölcseleti eszmény rabolta el tőlünk a meta-
fizikai érzéket és bár mindent megígért, semmi-
féle reményt nem váltott be, sem a természet, 
sem az emberi lélek titkait fel nem fedezte. 

Ezt manap a modern bölcselkedés is belátja 
és a metafizika ismét úrrá lett az emberi szellem 
felett. A magunkbatérés, a belülről nézés hódított 
a puszta fizikai szemlélődés felett; a természet-
imádás helyébe lépett Isten alázatos megvallása; 
a nyers akarat és a természet erőibe vetett 
bizalom helyét elfoglalja az isteni gondviselés 
elismerése. 

Ezek a gondolatok csendülnek ki a német 
császár beszédéből. 

Boldog az a nép, amely ily előkelő helyről 
hallja hangoztatni az Istenbe vetett bizalom 
fontosságát. Boldog az az ifjúság, amely az élet 
nagy kísértéseiben az első német ember szájá-
ból merít hitet és vallásos meggyőződést. Mikor 
a társadalmi eszmények a haza és az osztályok 
ellen izgatnak; mikor a benső erőt a hagyomá-
nyok megvetése gyengíti; mikor az örökké-
valóság gondolatait az «idő» bölcselete elhomá-

lyosítja, akkor annak a császárnak szavai, aki a 
történelem hajójának kormányrúdjánál áll és 
vigyáz, bizonyára nem fognak nyom nélkül el-

ingzani ! De azok a szavak nekünk is szólnak ! 
t nekünk nagyon is sürgősek ! Mert ha a nagy 

épek vallási és erkölcsi erők nélkül nem mer-
a kétes jövő elé tekinteni, mi lesz akkor 

bei Hűnk, ha hagyományainkhoz hűtlenek ma-
radunk. 

De hol van az az erőteljes, népet, ifjúságot 
felrázó egyéniség, aki nekünk mindezt elmondja? 

E g y h á z m e g y e i z s i n a t G y u l a f e h é r v á r o n . 
Mint a lapunkhoz e héten beküldött erdélyi kör-
levélből hivatalosan megtudtuk, gróf Majláth Gusztáv 
Károly erdélyi püspök f. é. jan . 6-án kibocsátott 
körlevelében 1913. júl. 7-én a gyulafehévári székes-
egyházban megtartandó egyházmegyei zsinatra hivta 
egybe papjait, az erkölcsök javítására, a visszaélések 
megszüntetésére, és a vitás kérdések eldöntése és 
egyéb ügyek tárgyalása és általában a papság és a 
nép fegyelmének visszaállítása céljából. A zsinaton 
szabad részt venni minden egyházmegyei papnak, 
ki akadályozva nincsen, de ebbeli szándékát május 
hó végéig tartozik bejelenteni a püspöki hivatalnál. 
Kötelesek azonban megjelenni a következők: a gyula-
fehérvári val. és tb. kanonokok, fungens esperesek, 
(archidiakonusok), a kerületi jegyzők és fnngens 
ker. tanfelügyelők, az összes esperesi kerületekből a 
tavaszi papi koronán megállapított számban kikül-
dendő képviselők (kik közt legalább egy káplán 
legyen), az egész gyulafehérvári városi papság, a 
kath. gimnáziumok hittanárai és papi igazgatói, a 
többi kath. gimnáziumból a szenior paptanár, a 
plébániát vezető szerzetes papok. A zsinat üdvös 
eredményének biztosítása végeit a püspök júl. 6-ára 
(vasárnap) ünnepélyes istenitisztelet tartását rendeli 
el, a zsinatról szóló prédikációval, a zsinat napjai alatt 
pedig három kollektát ír elő a miséző papok részére. 

A körlevél elején Majláth püspök felemlíti, hogy 
hatályra emelt határozatokkal biró zsinat már 1822. 
óta nem tartatott az erdélyi püspökségben, mert az 
1848. évi szept.-ben tartott zsinat határozatait Kovács 
Miklós megyés püspök utólag jóvá nem hagyta és 
ki nem hirdette. 

Az erdélyi püspök zsinati meghívója, amelyet 
több évi előkészítő munkálat előzött meg, min-
denesetre méltó alapvetés ahhoz a «relatio quinquen-
nalis»-hoz, amelyet a magyar püspökök ez évben 
tartoznak egyházuk állapotjáról Rómába terjeszteni. 

A s z o m b a t h e l y i d ó m e r e k l y é t k a p tours - i 
S z e n t M á r t o n t e s t é b ő l . Mikes János gróf szombat-
helyi püspök, vezettetve azon kívánságtól, hogy a 

• nagy Szentnek, toursi Szent Mártonnak, szülőföldje: 
üSabar ia (Szombathely) is bir jon a szentnek testéből 
H egy ereklyével, a tours-i érsekhez fordult azon ké-
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réssel, hogy Szent Mártonnak ott őrizett ereklyé-
jéből juttasson egy részecskét a szombathelyi székes-
egyháznak, amelynek és az egyházmegyének védő-
szentje épen tours-i szent Márton. 

A tours-i érsek f. é. január 14-én kelt levelében 
e kérés teljesítésére haj landónak Ígérkezett. A többi 
között így ír az érsek : 

«Méltóságod áhitattal teljes kérelmének szívesen 
teszek eleget. Szent Márton szülőföldjének nem lesz 
oka fájlalni, hogy dicsőséges szülöttjétől nincs erek-
lyéje. Egy darab a szentnek csontjaiból Méltóságod-
nak rendelkezésére áll, és Bataille kanonok, érseki 
helynök engedelméből, ki a Szent sír jának őre, kül-
döttei által Szombathelyre vitetheti. Legyen ez 
az ereklye Méltóságodnak, papságának és népének 
örömére és boldogságára». 

Az ereklyékért í. é. június elején külön, egyház-
megyei küldöttség fog Tours-ba zarándokolni. A haza-
hozatal az egész egyházmegyére kiterjedő nagy 
ünnepélyesség közt megy végbe. Egy művészi ki-
vitelű, a szentnek mellszobrát alkotó ereklyetartóban 
(herma) helyezik el állandó tiszteletre a székesegy-
házban a mostani Szent-Márton-oltáron, amelyet 
jelenleg is Szent Márton életéből vett művészi fest-
mények vesznek körül, illetőleg díszítenek. A herma 
elkészítésére Tóth István szobrász, a Szily János 
szobor alkotója, kapott megbízást, aki már a hely-
színén mértékeket vett, hogy stílszerűen átalakítsa e 
célra az oltárt. 

Mikes püspök az ügynek előkészítését egy 
szűkebbkörű bizottságra ruházta, amelynek tagjai : 
Tóth József dr., Tauber Sándor dr. kanonokok, Gaál 
Sándor dr. apátplébános és Bogács Ferenc dr. 
pöspöki titkár. A bizottság időről-időre tájékoztatni 
fogja a közönséget az előkészületek egyes részleteiről. 
Az ünnepségek szervezését később egy egyháziakból 
és világiakból alakítandó nagyobbkörű bizottság 
fogja teljesíteni. Ugyancsak tervbe van véve, hogy 
ezen ünnepélyes alkalomra megjelenik Szent Márton-
nak életrajza is, hogy a közönségnek alkalma legyen 
Sabaria nagy szülöttjét, a népszerű szentet és az 
igazi nagy embert megismerni. 

Méltán lehet gratulálni Mikes püspöknek a való-
ban megkapó eszme felvetéseért és sikerre vezeté-
seért; az elhozandó ereklye bizonyára honi földünk 
hírneves, nagy szentje tiszteletének felélesztéséhez hat-
hatós lendületet fog adni. 

E 3 E 3 
• E 3 

II. AZ ÖRÖK VÁROSBOL E B 0 0 

C a l b e t o n s p a n y o l k ö v e t f o g a d t a t á s a a 
V a t i k á n b a n . Calbeton, Spanyolországnak vatikáni 
rendkívüli nagykövete, febr. 5-én nagy kísérettel 
jelent meg hivatalos tisztelgésen a Szentatyánál, 
átadva neki királyának megbízó levelét. Ezen fogad-
tatás nagy ünnepélyességgel ment végbe a Sala del 
Trono-ban. Calbeton, a pápának előbb kezet csókol-
ván, üdvözlő beszédet intézett a Szentatyához, amely-
ben a többi közt a spanyol király és kormány azon 
reményének adott kifejezést, hogy a Szentatya a 
«haladás és kultura útján teendő lépéseknél» segítsé-
gére lesz nekik a vegyes ügyek elintézésének köl-
csönös és békés elintézése által. X. Pins pápa viszont 
a maga részéről kifejezte abbeli bizalmát, hogy 
nemcsak általában meg fog óvatni a baráti viszony 
a katholikus Spanyolország és a Szentszék között, 
hanem különösen is a harmonikus összhang a vegyes 
ügyeknek elintézésénél (concordatum). 

Ezen hivatalos fogadtatás után a Szentatya 
visszavonulva dolgozószobájába, 22 perces magán 
audiencián fogadta a spanyol követet, aki azután 
Merry del Val bíborosnál tisztelgett; majd pedig el-
hagyván a Vatikánt, ősi szokás szerint az össze-
kötő ajtón át átment a Szent-Péter-bazilikába, ahol 
a bazilika káptalanja fogadta és elkísérte szent Péter 
sírjáig, ahol a nagykövet imádságot végzett. 

A Romanones radikális kormánynak diplomatája, 
mint látjuk, a diplomáciai cerimoniel-t elég szépen 
betartotta. Majd meglássuk, milyen hangnemben fog 
beszélni egyéb alkalmakkor. 

A m a d r i d i n u n t i u s k i n e v e z t e t é s e . Immár 
vége szakadt teljesen a diplomáciai összeköttetés 
1910. jul. 27-től megkezdett megszakításának a Vatikán 
és Spanyolország között. Az Osservatore Rom. febr. 10. 
számánakfélhivatalosrészében(«Nostreinformazioni») 
közli, hogy X. Pius pápa a bíboros államtitkár által 
aláirt okmányával Spanyolországba apostoli nuntiussá 
kinevezte Franc. Bagonesi, mirai cimz. érseket, 
eddigi colombiai apóst, delegátust. Most már semmi 
akadálya sincs annak, hogy a spanyol kormány és 
a Szentszék között az 1851. évi spanyol konkordátum 
revíziója iránt (erre utalt a pápa és a nagykövet 
üdvözlő beszédében a «vegyes ügyek» kifejezés) a 
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formaszerinti és döntő tárgyalások meginduljanak. 
Az ütközőpont a szerzetesrendek letelepedésének 
ügye körül lesz ; a kormány ugyanis az elvesztett 
spanyol koloniákból és Franciaországból kiűzött 
spanyol szerzeteseknek letelepedését akarja meg-
gátolni és az e célra 1910. évben a konkordátum 
megsértésével két évi hatállyal kibocsátott cadenas-
törvényt (kizárási törvény, olaszul: legge di cate-
naccio) akarná továbbra is fenntartani, míg a Szentszék 
a konkordátum változatlan fenntartásához ragaszkodik, 
bár nem zárkózik el az elől, hogy a szerzetesrendek 
számát redukálja. 

Ragonesi nuntius 1850. évben született Viterbo mel-
letti Bagnaia faluban; Viterboban végezte szemináriumi 
tanulmányait, melyeket azonban Rómában fejezett be. 
Visszatérve Viterbo-ba, püspöki helynök volt Clari 
és Grasselli püspökök oldalán. Ebbeli működése 
közben vonta magára a Kúria figyelmét és 1904-ben 
Colombiá-ba küldötték delegatus apost.-nak. 

Európa latin szert, p ü s p ö k s é g e i n e k s z á m a 
országok szerint . Európában a latin szertar-
tású püspökségek és szerzetesi «nullius» praelatu-
rák így oszlanak meg: 1. Olaszország: 52 érsek-
ség, 60 exemt püspökség és 156 suffragán püspökség, 
11 «nullius» praelatura. 2. Spanyolország: 9 érsekség, 
47 püspökség, 1 «nullius» perjelség. 3. Portugália : 
3 érsekség, 9 püspökség. 4. Franciaország : 17 érsek-
ség, 67 püspökség. 5. Schweiz: 6 püspökség (Basel, 
St. Gallen, Chur, Lugano, Lausanne-Genève, Sion), 
2 ap. praefektura és 2 abbas nullius (Einsiedeln és 
St. Moritz). 6. Belgium : 1 érsekség (Malines), 5 püspök-
ség. 7. Hollandia: 1 érsekség (Utrecht), 4 püspökség. 
8. Nagy-Britannia: aj Anglia: 3 érsekség (Westminster, 
Birmingham, Liverpool), 13 püspökség; bj Skócia: 
1 érsekség (Edinburgh), 1 címz. érsekség (Glasgow) 
és 4 püspökség; c) Irland : 4 érsekség, 25püspökség; 
dj Malta: 1 címz. érsekség; ej Gibraltár: 1 kiv. 
püspökség. 9. Dánia: 1 apóst, vikariátus. 10. Norvé-
gia : 1 apóst vikariátus. 11. Svédia : 1 apóst, vikariá-
tus. 12. Oroszország: aj Orosz-Lengyelország: 1 
érsekség (Varsó), 6 püspökség; bj egyéb Oroszország: 
1 érsekség (Mohilew), 6 püspökség. 13. Német-Biro-
dalom : 5 érsekség, 6 kiv. püspökség, 18 suffragán 
püspökség, 1 apóst, vikariátus (Szászország), 2 apóst, 
praefectura (Schleswig, Lausitz). 14. Ausztria: 7 ér-
sekség, 1 kiv. püspökség (Krakó), 22 püspökség, 
1 nullius perjelség (Wettingen). 15. Magyarország és 
Horvátország : 4 érsekség (1 Horv. o.), 17 püspökség 
(2 Horv. o.), 1 nullius apátság. 18. Bosznia és Herce-
govina: 1 érsekség (Sarajevo), 3 püspökség. 17. Bul-
gária : 1 kiv. püspökség (Nikápoly) és 1 ap. vikaria-
tus. 18. Luxemburg : 1 kiv. püspökség. 19. Monaco: 
1 kiv. püspökség. 20. Románia: 1 címz. érsekség 
(Bukarest), 1 kiv. püspökség (Jassi). 21. Montenegró: 
1 címz. érsekség. 22. Görögország : 2 érsekség (Corfu, 
Naxos), 1 címz. püspökség (Athén), 6 püspökség. 23. 
Törökország : 1 érsekség (Scutari), 2 címz. érsekség 

(Durazzo, Scopia, ugyancsak Albániában), 4 püspök-
ség, 1 nullius apát, 1 ap. vikariatus (a konstanti-
nápolyi delegatus). A fenntemlített címz. érsekségek 
alatt valóságos egyházmegyék értendők, melyeknek 
élén érseki címmel áll egy főpásztor, aki miként a 
kiváltságos püspökök is, közvetlenül a pápának van 
alárendelve. 

Böjti préd ikác iók a Vatikánban. Négyszáz-
éves rendes szokás a pápai udvarban, hogy a pápa, 
a bíborosok és praelatusok jelenlétében a nagy-
böjtön át hetenkint böjti prédikációt tart egy hír-
neves szónok. Régebben a szónoklatokat különféle 
szerzetes rendekből, vagy a világi papság soraiból 
választott kiváló szónokok tartották. XIV. Benedek 
óta azonban pápai kiváltság alapján (1743. é. bulla.) 
a «joredicatore apostolico» tiszte a Kapucinusok rendjét 
illeti meg örök időkre. 

Az idén a paduai Lukács páter a böjti szónok; 
minden pénteken tart egy beszédet a Vatikán Sala 
del Trono termében. A Szentatya jelen van ugyan, 
de a közönség nem láthatja, mert egy lefüggönyözött 
rács mögül hallgatja a szónokot. 

T u d o m á n y o s e l ő a d á s o k a római «Bibl ikus 
Intézet»-ben. A római Biblikus Intézet («Instituto 
Biblico») ez évben is tudományos színvonalon álló, 
sikerült előadásokat rendezett. Ezeknek célja a szak-
kutatásnak eredményeit alkalmas alakban a nem 
szakemberekkel is megismertetni. Az előadók olyan 
emberek, akik egész életükön át önálló művelői 
egy-egy tudományágnak. Amennyire csak tehetik, 
leereszkednek a közönséges ember felfogásához. 
Ez évben két részre osztották az előadásokat: nyil-
vános előadásokra és konferenciákra. A nyilvános 
előadásokat csütörtökön, a konferenciákat vasárnapon 
tartották. Nyilvános előadásokat tartott P. Deimel A. 
«Die Keilschriftliteratur» cimen. A különben száraz-
nak látszó thémát találó idézetekkel és a Szentírás 
stílusát visszhangzó részletek szembeállításával von-
zóvá és érdekessé tette. Most P. Lammens ad elő. 
Előadásának tétele : «Le berceau de l'Islam ; l'Arabie 
occidentale à la veille de 1' hégire». Francia szelle-
messég jellemzi egész előadását. Nagyobb látogatott-
ságnak örvendenek a konferenciák. Tele van ilyenkor 
a nagyterem. Eddig a következők tartottak kon-
ferenciákat : P. Szczepánski : La civiltà dei Nabatei ; 
P. Murillo L.: Isaiasyla promesa mesiánica; P. Deimel 
A. : Ursprung und Entwicklung der Keilschrift. Február 
2-án kezdte meg konferenciáját P. Mallon A.: La 
religion des Anciens Egyptiens. Utána következik 
P. Fernandez A. előadása : La inmortalidád del alma 
en el A. T. Végezetül P. Vaccari A. fogbeszélni. Előadá-
sának tétele: Fra le ainole del Salterio. (dr. sp.J 

Az egyház i h i erarch ia számadatai Ameri-
kában. Amerikában az érsekségek, püspökségek, 
ap. helynökségek és «nullius» praelatusok száma, 
országonkint a következők: 1. Canada: 8 érsekség, 
22 püspökség, 5 ap. vikariatus, 1 ap. praefectura. 
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(Yukon-terület). 2. New-Fonndland (Terre Neuve): 
1 érsekség, 2 püspökség. 3. Mexiko : 8 érsekség, 22 
püspökség, 1 ap. vikariátus (Dél-Kalifornia). 4. Egye-
sült-Államok: 14 érsekség, 82 püspökség, 1 nullius 
apátság, 1 ap. vikariátus, 1 ap. praefectura (Alaska). 
5. Közép-Amerika : aj Antillák : 3 érsekség, 10 püspök-
ség, 1 ap. vikariátus; b) Közép-amerikai köztársasá-
gok : 1 érsekség (Guatemala), 4 püspökség (Honduras, 
Costarica, Nicaragua és S. Salvador államokban) és 
I ap. vikariátus (angol Hondurasban). 6. Colombia: 
3 érsekség, 11 püspökség, 3 ap. vik., 1 ap. praef. 
7. Ecuador: 1 érsekség, 6 püspökség, 4 ap. vikariá-
tus. 8. Guiana: 1 ap. vikariátus 1 ap. praetectura. 
9. Venezuela : 1 érsekség, 5 püspökség. 10. Brazília: 
8 érsekség, 29 püspökség, 3 nullius praelatura, 3 ap. 
praefectura. 11. Peru: 1 érsekség, 9 püspökség, 1 ap. 
vikariátus, 3 ap. praefectura. 12. Chili: 1 érsekség, 
3 püspökség, 2 ap. vikariátus, 1 ap. praefectura. 13. 
Bolivia: 1 érsekség (La Plata), 3 püspökség, 1 ap. 
vikariátus. 14. Argentinia: 1 érsekség (Buenos-Aires), 
I I püspökség, 1 ap. vikariátus (Patagonia) és 1 ap. 
praefectura (Patagonia). 15. Uruguay: 1 érsekség, 2 
püspökség. 

Keleti r i tusbel i p ü s p ö k s é g e k s z á m a Euró-
pában, o r s z á g o k szerint . Európában csak az egye-
sült görögöknek, örményeknek és bolgároknak van-
nak püspökségeik, még pedig: I. Örmény érsekség 
Ausztriában 1 (Lemberg),ugyancsak 1 örmény érsekség 
Törökországban, Konstantinápoly székhelylyel, bár 
provinciája Ázsiában (Kisázsia és Syria) van; örmény 
püspökség Oroszországban 1 (Artuin). II. A gör. 
katholikusoknak püspökségei ismét a népnyelv, ille-
tőleg az istenitisztelet nyelve szerint kialakult kere-
tekben a következők: 1. Ausztriában: 1 gör. kath. 
ruthén érsekség (Lemberg), 2 gör. kath. ruthén suf-
fragán püspökség. 2. Magyarország : 2 gör. kath. 
ruthén püspökség, 1 gör. kath. magyar (népnyelvű) 
püspökség (Hajdudorog), — mind a három az esz-
tergomi érsek metropoliája alatt —, 1 gör. kath. 
román érsekség, 3 gör. kath. román püspökség. 
3. Oroszországban : 2 gör. kath. ruthén püspökség. 
III. Törökországban van: 1 gör. kath. bolgár címz. 
érsekség (Konstantinápoly) és 1 ap. vikariátus (Ma-
cedonia-Thrácia). 

N é g y interpel lác ió az olasz kamarában 
Cáron ügyében . Február 10-én volt ez a neveze-
tes ülés. Az első interpelláló, a bőrébe férni nem 
tudó apostata pap, Romolo Murri meglehetős vihart 
idézett föl a Cáron genovai érsek ügyében benyújtott 

interpellációjának megokolásával. Szerinte a kormány 
Cáron kinevező bullájától azért tagadta meg az 
«exsequatur»-t, mert Cáron a harcias főpapok közül 
való, hiszen ő a modernistákat üldözte (amely jelét 
adta volna akkor, mikor nem fogadta el Colletti 
páternek P. Semeria ellen írt műve dedikációját), 
intrazigens vatikáni lapokba írt cikkeket és viszont 
esküdi ellensége volt a mérsékeltebb iránynak. Murri 
üdvözli a kormányt főleg azért, hogy végre állást 
foglalt a modernisták mellett, akik a kath. egyházon 
belül a lelkiismereti szabadságért (!) küzdenek ma-
gának az egyháznak érdekében (!) azon irányzat 
ellen, amely nem is annyira a pápaság területi igé-
nyeiért harcol, hanem a pápaságnak (amely szerinte 
az egyháztól és a katholikusoktól élesen megkülön-
böztetendő) a modern felfogással homlokegyenest 
ellenkező dogmáiért, fegyelméért és kiváltságaiért. 
A pápa ugyan mindig szabadságának hiányát pana-
szolja föl, pedig ő maga a katholikusokat szolgaság-
ban tartja és csak az intézmény, a római egyház és 
a pápaság részére akar szabadságot. Különösen ve-
szélyesnek látja a Vatikán politikáját most, della 
Torre gróf (jelenvolt ő is a karzaton) velencei be-
széde után. Felszólítja a kormányt, hogy kövesse a 
régi liberális egyházpolitika laikus tradícióit és vessen 
véget a szavakkal való laicitásnak és valósítsa meg 
végre egyházpolitikai téren a tettekben is a laicitást, 
amely számot tart a lelkiismeretszabadsággal. Abszurd 
törvénynek nevezi a garancia-törvényt. Reméli, hogy 
a közelebbi választás a demokráciát juttatja uralomra 
és vele a lelkiismereti szabadságot. Libiai foglalá-
sainknak — így végzi — nem örülhetünk, ha itt 
Rómában, Itália egysége ellen, szüntelen gyalázatos 
támadások eshetnek meg a Vatikán részéről. 

Cáron ügyében még más három interpelláció is 
volt ugyanazon ülésen. 

Cavagnari kijelentette, hogy őneki közömbös a 
kereszt, épen úgy, mint a háromszög, de a vallást 
államfenntartó elemnek tekinti, mint II. Vilmos, és 
ezért nem helyeselné, lia a kormány az egyház belső 
ügyeibe avatkoznék. Szerinte az «exsequatur» csakis 
a püspökség anyagi részére (temporalia) vonatkoz-
hatik és semmiképen sem használható fel a lelki 
hatalom elnyerésének megakadályozására, annyival 
kevésbbé, mert a garancia törvénnyel az olasz állam 
nemzetközi kötelezettséget vállalt a pápa szellemi 
szabadságának megóvására. Kérdi a kormányt: mi-
féle motívum vezette Cáron ellen való eljárásában. 
Nem helyeselné, ha az olasz állam kilépne az egy-
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ház iránt eddig megőrzött okos mérséklet rezer-
vájából. 

Macaggi (kormánypárti) volt a következő inter-
pelláló, aki Cavagnari-val szemben az exsequatur-
nak nemzeti és politikai jelentőséget tulajdonít, mert 
célja nem más, mint távoltartani a püspöki székek-
től olyanokat, akik az olasz állammal és a modern 
élet eszményeivel ellentétes állásponton vannak ; 
épen ezért helyesli azt, hogy az igazságügyminiszter 
megtagadta az exequatur-1 Cáron-nak. Kívánatos 
volna, hogy az olasz kormány ne adja újabb jelét 
gyengeségének az ügy végleges elintézése körüli el-
odázással, szeretné már egyszer látni, hogy a Tibe-
ris partján 43 év óta ostromolt olasz állam embe-
relje meg magát és váltsa valóra Vine. Gioberii álmát 
egy polgárosodott és szabad Rómáról. 

Tovini kath. képviselő, a harmadik interpelláló, 
visszautasítja azt a vádat, hogy a katholikusok nem 
őszinték, mikor az egyház szabadságáért harcolnak; 
figyelmezteti Marri-1, hogy nem is olyan régen, még 
ő is síkra szállott a pápáért. Részletesen kifejti a 
garancia-törvény természetéből és egyes szakaszainak 
intézkedéseiből azt, hogy az exequatur-t a kormány 
jogának elrendelő 16. szakasz csakis a javadalom 
vagyoni részére vonatkozik. Az állam sem nem theo-
logus, sem nem szemináriumi előljáró, hogy Ítélkez-
hessen valakinek az egyházi állásokra való érde-
messége felett. Maga az engedelmesség a pápa iránt 
sem lehet diskvalifikáló ok, hiszen még Crispi is 
elismerte, hogy az ő szemében is «az olyan püspök, 
aki nem engedelmeskedik a pápának, az nem is 
püspök.» Ha már társadalmi vagy politikai okokból 
tagadta meg a kormány az exequatur-t, akkor kö-
telessége felsorolni a konkrét tényeket, amelyek Ca-
ro/i-nak terhére iratnak. Az állam vezérelve legyen 
az, hogy az egyház belső ügyeibe ne avatkozzék, 
sőt, hogy ellenkezőleg ezen ügyekkel szemben meg-
őrizze mindig teljes részrehajlatlanságát. 

Az interpellációkra Finocchiaro-Aprile igazság-
ügyminiszter felelt : A kormány elve tiszteletben tar-
tani mindenféle vallási megnyilatkozás szabadságát, 
de egyben mindig megóvni az állam szempontjait. 
A garancia-törvény (1871. május 13.) is ilyen libe-
rális alapon áll ; benne az olasz állam lemondott 
régi egyházi kiváltságokról a püspökök kinevezését 
illetőleg, feladta az appel comme d'abus-t, megadta 
a papok gyülekezési szabadságát, elengedte a püs-
pököknek a király kezeibe teendő esküt stb. és 
csakis a javadalmak adományleveleinek placetirozá-
sát (nagyobb javadalmaknál neve: «exequatur») tar-
totta fenn magának. A miniszter tagadja, hogy az 
exequatur csakis a javadalom vagyoni részére vo-
natkoznék; ha ez állana, akkor az csak egyszerű 
regisztráció volna, és nem volna semmi értéke, semmi 
jogi és politikai jelentősége. Szerinte az exequatur-ra 
vonatkozó 16. szakaszban a kormány diskrecionális 
jogot kapott az exequatur megadására vagy megta-

gadására, és e célból az illető egyén alkalmasságá-
nak vagy alkalmatlanságának állami szempontból 
való elbírálására. Az exequatur-jogot így magyaráz-
ták Zanardelli, Giánturco és Seaduto tanár is. Ami 
Cáron esetét illeti, a miniszter az ő egyik püspöki 
rendeletéből, egyik egyházi beszédéből és a Cáron 
által támogatott és a pápai állam visszaállítását kö-
vetelő sajtó («stampa temporalistica») által vallott 
tételekből próbálja beigazolni azt, hogy Cáron nem 
ismeri el az olasz államot és annak fővárosául Rómát. 
Ezen okokból a kormány nem adhatta meg Caron-
nak az exequatur-t; a jövőben is a kormány vezér-
elve az állam és a társadalom védelme lesz. Murri-\al 
szemben a miniszter kijelentette, hogy az államnak 
az egyház belső kontroverziáiba (modernizmus) 
nem lehet, nem kell, de nem is akar beleavatkozni. 

Az egyes interpellálok a miniszter után ismét 
felszólaltak. Murri örömmel vette tudomásul a mi-
niszter válaszát és felhívta a kormány figyelmét, 
hogy mégsok más püspök gondolkodik úgy, mintCaron. 
Cavagnari fentartotta elvi álláspontját, de tekintet-
tel a Cáron személyéről a min. által mondottakra, 
nem tesz már kifogást a kormány eljárása ellen. 
Macaggi elismerő szavai után, Tovini tiltakozik az 
ellen, hogy újságokban foglalt tételeket Cáron téte-
leiként állítsanak oda, egyébként reméli, hogy a 
miniszter hamarjában jobb belátásra fog térni. 

A kérdés tanulsága csak az, amit múltkor mon-
dottunk. Ha az olasz kormányok ezen az állásponton 
megmaradnak, akkor a folytonos és mind kellemet-
lenebbekké válható összeütközések csakis úgy kerül-
hetők el, ha a pápa és az olasz királyság közt végre 
béke jön létre. Hogyan ? ezt bizzuk a Szentatya böl-
cseségére. 

III. TUDOMÁNYOS CIKKEK, <*> c/a e/a e/a 
eo <*> KÖZLEMÉNYEK, ÉRTEKEZÉSEK 

Materializmus vagy pantheizmus-e Haeckel 
monizmusa ? 

I. 

A legnehezebb s legháládatlanabb dolgok egyike 
valamely bölcseletnek gondolatvilágát a meglévő 
filozófiai rendszerekbe elraktározni. Pontosan be-
illeszteni valami régi rekeszbe nem is lehet, mert 
minden valamire való bölcselő újabb, eredetibb 
megvilágításban, fejlettebb árnyalatban, a régiekkel 
bonyolult összekeverődésben mutatja be gondolat s 
eszmekörét. 

Régente a materializmus s a pantheizmus két 
nagy osztályába sorozhatták a bölcselőket, manapság 
egész légió a különböző nevű rendszerek száma s 
épen a fenti főosztályozás helytelennek bizonyul 
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be. Mert lehet valaki materializmus mellett is pan-
theista s megfordítva. 

Manapság minden rendszer a monizmus vagy a 
dualizmus (esetleg pluralizmus) két nagy osztályának 
egyikébe sorozható. 

A monizmusnak Drews Arthur tizennégy alfaját 
különbözteti meg.1 

A könnyebb áttekinthetőség szempontjából 
Klimke2 s vele .együtt többen a metafizikai moniz-
must a materializmus s a spiritualizmus két nagy 
csoportjára osztják. Mindegyik csoportnak számos 
alfaja s árnyalata van. 

Hová sorozhatjuk a monizmus feltalálóját, 
vezérapostolát Haeckelt? 

Haeckel erősen tiltakozik a materializmus vádja 
ellen s a pantheizmus köpönyegébe burkolózik. 
S részben igazat kell neki adnunk. 

A régi Büchner, Moleschott, Holbach, Vogf-féle 
materializmus tartalmilag és formailag különbözik 
az újabb hangzású monizmustól. A materializmus 
a mult század közepes éveinek fizikai és kémiai 
fogalmaira támaszkodott s az anyagi atomok s erők 
merev, élettelen kereteibe illesztette be a világmin-
denséget. Bizonyítékok híjján csak az élet s lét 
anyagi jelenségeit domborította ki költői erővel s 
gyorsan átsiklott a szellemi s lelki élet jelenségein. 
Ez a materializmus tudatlan s ügyetlen volt s azért 
le is tünt a bölcselet szinpadáról. 

A monizmus a fejlődés gondolatát dobta a fel-
színre. Ezt a hatalmas gondolatot geologiai, palaeon-
tologiai s mindenekfölött biologiai tanulmányaival, 
nagyszerű felfedezéseivel s folytonos kísérleteivel 
annyira plauzibilissá tette, hogy senki sem tudott 
annak elfogadása elől kitérni. A fejlődési gondolat 
hódító útra indult s annyira elkápráztatta a követőit, 
hogy korlátlannak, mindenhatónak, öröknek tartot-
ták, melynek eredetével s kiindulásával elfelejtettek 
komolyan foglalkozni. S minthogy ez a gondolat 
ruganyos, tágítható s tetszés szerint szűkíthető, sok 
mindenféle rendszer menekül védőkarjai közé. 

A monizmus tartalma tehát szélesebb, rendszere 
tudományosabb, formája megtévesztőbb, mint a régi 
vastag materializmusé.3 

A monizmus követői ki is használják ezt az 
előnyös különbséget s energikusan tiltakoznak a 
rosszul hangzó materializmus vádja ellen. 

Haeckel kijelenti: «A mi monizmusunk nem 
azonos az elméleti materializmussal, mely tagadja a 
szellemet s a világot élettelen atomokra akarja szét-
szedni».4 Sőt könyvet ír annak igazolására, hogy az 

1 Der Monismus dargestellt in Beiträgen seiner Vertreter. 
Jena. 1908. I. II. 

2 Der Monismus und seine philosophischen Grundlagen. 
Freiburg i. Br. 1911. 

3 Volkmann: Die Eigenart der Natur und der Eigensinn 
des Monismus. Berlin. 1910. 25. 26. 1. i 

* Welträtsel (Volksausgabe.) 15, 1. V. ö. Lebenswunder 
(XIX.) 184. 

ő monizmusa összekötő kapocs a vallás és a tudo-
mány között.1 

Lássuk kissé közelebbről, milyen ez a monizmus. 
A materializmusnak általános jellegzetes vonása 

az anyag egyeduralmának hangsúlyozása. Az anyag 
s annak erői alkotják az egész anyagi és szellemi 
világot, az anyagtól különböző, tőle függetlenül 
létezhető szellemi lény nincs, minden csak az anyagi 
atomoknak, az éternek s erőiknek variációja. 

Ez az alapvonás tisztán felfedezhető Haeckel 
«tiszta monizmus»-ában is. 

A világ ( = természet = állag = kozmosz = uni-
versum = isten) ruganyos, súlytalan, atom nélküli 
éterből s ellenálló, súlyos, atomos anyagból áll. Ez 
a piknotikus (sűrűsödő) anyag s az őt átjáró, éltető 
éter öröktől fogva tölti ki a végtelen teret. E két 
tényezőn kívül másnak nincs szerepe a világminden-
ség kialakításában. 

A dualizmus istene legfeljebb gáztestű gerinces2 

lehetne, de erre a monizmusnak nincs szüksége, ha 
már isten kell, ott van a magnetikus, villamos, vilá-
gosságot s meleget vezető éter, a Weltgottheit. Isten, 
szabadság és halhatatlanság a három főkisértet, 
szellemeskedik Haeckel.3 

Ez az alaptétel tehát erősen materialista és 
semmiben sem különbözik a Büchner-féle iránytól.4 

Az élet eredetéről s lényegéről szintén materia-
lista elveket vall.5 

Élettelen s élő anyag között nem lényeges, 
hanem csak fokozati különbség állapitható meg 
Haeckel szerint. Karbogén-elméletében azt állítja, 
hogy az élet ötletszerűen, véletlenül fehérje tartalmú 
szénsavvegyületekből sarjadzott ki, minden külön-
leges vezérlő erő nélkül.6 Az első élőlény a monera, 
mely tisztán kémiai s fizikai erők segélyével jött 
létre, semmiféle vezérlő életelvet nem rejt magában. 
Ebből a primitiv monerából, mely egyik lábával még 
az élettelen világban van, tisztán mechanikai erők 
kombinálásával fejlődött ki az egész flora s fauna. 
A mindenható természetes kiválasztás csodás mecha-
nikája az éltet adó és szaporító, differenciáló ha-
talom. 

Természetes, hogy ennek folyományakép lélekről, 
mint önálló lényről sem lehet szó. 

«Lélek alatt — mondja Haeckel7 — nem értünk 

1 Der Monismus als Band zwischen Religion und 
Wissenschaft. Leipzig. 1911. 

2 «Gasförmiges Wirbeltier» Weltr. 12. 1. 
» Welträtsel 46. 1. 
4 V. ö. Laminne: L'univers d'après Haeckel. Paris. 1907. 
5 V. ö. «Haeckel életelmélete» cimű cikkemet Religio 

1912. 35. sz. 
6 Welträtsel 118. Lebenswunder 145. 1. 
? «In der Seele erblicken wir kein besonderes Wesen, 

sondern die Psyche als Kollektivbegriff für die gesammten 
psychischen Funktionen des Plasma. Seele ist in diesem 
Sinne ebenso eine physiologische Abstraktion wie der 
Begriff Zeugung oder Stoffwechsel» Welträtsel 54. Monismus 21. 
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valamilyen különálló lényt, hanem a plazma 
pszichikai működéseinek összeségét. A lélek tehát ép 
oly fiziologiai fogalom, mint a nemzés vagy az 
anyagcsere.» Ezt a plazmát, mely az idegekben van 
s mely lelki működést fejt ki, az alsóbb lényegnél 
pszichoplazmá-nak, a magasabb rangúaknái neuro-
plazmcí-nak nevezi. 

Hogy ez tiszta materialista felfogás, nem kell 
bizonyítanunk, mert hiszen ő maga bevallja: Unsere 
Auffassung ist in diesem Sinne materialistisch. Sie ist 
aber empirisch und naturalistisch.1 Ez utóbbi azonban 
csak üres állítás. 

A pszichológiának minden jelenségét fiziológiai-
nak mondja. Az érzet, fogalom, Ítélet, következtetés 
tisztán agyműködés eredménye, öntudat, érzelem, 
értelem ép oly működés, mint a szívverés, izom-
mozgás. Mindezt azonban meg sem kísérli bizonyí-
tani, de még megmagyarázni sem. Ostwald-lól meg-
tanulta, hogy mindezek energiacserén alapulnak. 
Az összes lelkiműködések az anyagi energia leg-
bonyolultabb alakjainak működései. Ez a magas-
rangú energiaalak az ideg-energia vagy fronetikus 
energia. Minthogy pedig minden energia atommoz-
gáson alapszik, az ideg-energia sem egyéb, mint 
anyagi atomoknak rezgése. A lelkiműködés tehát 
mechanikus folyamat, a lélek pedig végeredményben 
a mozgás egy neme.2 

Ez elég világos beszéd. Helyesen jegyzi meg erre 
Schnehen,3 Haeckel egyik monista bírálója, hogy 
Haeckel monisztikus lélekelmélete tisztára materializ-
mus, melyet csak a fejlődés gondolatának bekapcso-
lása különböztet meg Büchnerétől. Haeckel ugyanis 
a lelki jelenségek anyagi származását nem a minden-
napi jelenbe, hanem a távoli múltba helyezi s az 
infuzoriumoktól az emberig számos fejlődési foko-
zattal véli megoldhatónak. Ezt a Seelenzellen und 
Zeilenseelen4 cimü füzetben tárgyalja. Az infuzoriu-
mok lelke az ú. n. cytopsyche, melynek székhelye 
az egész plazma, fejlettebb fokon csak a nagy sejt-
mag (meganucleus). A második fokozat, a coenopsyche, 
csak a többsejtű egyedeknél fordul elő. Minden 
egyes sejtmagnak, sejtléleknek van ugyan szerepe, 
de az egész kolonia csak együttesen érez. Harmadik 

1 Welträtsel 45. 
2 Vorträge und Abhandlungen aus dem Gebiete der 

Entwicklungslehre 1902. II. 253. 1. 
3 «Haeckels Seelenlehre ist rein material ist isch. . . und 

unterscheidet sich von der Kraftstoffslehre Büchners nur 
durch ihre Verbindung mit dem Entwicklungsgedanken, 
d. h. durch den Glauben : Das täglich in jedem Lebewesen 
sich neu wiederholende Wunder der Entstehung des Bewusst-
seins aus äusseren Bewegungen stofflicher Teilchen werde 
leichter verständlich, wenn es aus der Gegenwart in die 
Vergangenheit zurückverlegt und hier auf eine lange Reihe 
nicht näher anzugebender Übergangsstufen verteilt wird». W. 
von Schnehen : Haeckels reiner Monismus. Drews kollektiv 
művében : II. 128-9. 

4 Leipzig 1909. és a Welträtseiben e címen ; Keimes-
geschichte der Seele IX. 

fokozat a histopsyche, mely már az inger behatására 
felelő szövetérzékenységben áll. (Mimosa s Gastraea 
fajoknál.) Negyedik lépcsőfok a neuropsgche, az ideg-
lélek, mely különálló idegrendszerben székel, s 
melynek végrehajtó közege az izomrendszer. Utolsó 
fokozat az öntudatos Gehirnpsyche, mely a magasabb 
rendű állatok és ember birtoka. Ez a tökéletes lélek 
azonban az öntudatlan cytopsychéből vagyis a 
cytoplazmából, tisztán anyagi, életelvtől mentes 
kémiai vegyületből mechanikusan fejlődött. 

íme a burkolt, de leleplezett vastag materializ-
mus. Madarász István dr. 

(Folytatjuk.) 

"Néhány kép a nyitrai püspökség két utolsó 
századából. 

VI. 
9. Az egyházmegye árvasága nem tartott sokáig, 

mert 1827. május 25-én már Vurum József (1827—1838.) 
volt az egyházmegye kinevezett püspöke. 

Vurum József 1763. november 27-én született 
Nagyszombatban, szülei a polgári elemhez tartoztak, 
de fiúkkal gondos valláserkölcsös nevelés által meg-
kedveltették a tudományt, melynek elemeit részint 
szülőhelyén, részint Trencsénben és Pozsonyban 
tanulta. A példás magaviseletű és ernyedetlen szor-
galmú ifjú a nyitrai papnövendékek közé lép, ahonnan 
a bécsi egyetemre küldik, hogy theologiai tanulmányait 
végezze. 1788. szeptember 18-án szentelik pappá, és 
Fuchs Ferenc püspök szertartójává lesz, nemsokára 
titkárrá léptetik elő, s midőn 1791-ben a nyitrai 
növendékpapok is visszajöttek a pozsonyi egyetemes 
papneveldéből, az egyháztörténelem és egyházjog 
tanára lett. Vasszorgalmú és lelkes tanár volt, nem-
csak a tárgyait művelte, hanem rendezte az egyház-
megyei levéltárt, az aktákat alaposan átvizsgálta, az 
érdemes anyagot feldolgozta, melyet később vaskos 
kötetben ki is adott: «Episcopatus Nitriensis eiusque 
praesulum memoria...» címen 1835-ben. Püspöke 
buzgalmát fokozni akarván 1803. november 15-én 
szentszéki tanácsossá nevezte ki. Midőn püspöke 
1804-ben Egerbe helyeztetett, magával vitte és oldal-
kanonokjává nevezte ki. Az érsek folytonos beteges-
kedése folytán az egyházmegye kormánya az ő vállain 
pihent, és valószínű, hogy Fuchs korszakot alkotó 
intézkedéseiben neki is nagy része volt, akit tanácsaival 
támogatott. Fuchs halála után utóda Fischer István 
báró érsek is megtartotta oldala mellett, és az egri 
főiskolák prodirektorságát bízta reá. 1810. október 
19-én kinevezik a királyi helytartó-tanács tagjának, 
és megkapja a sardikai püspöki címet. 

Az érdemekben gazdag férfiú érdemeit honorálták 
a legfelsőbb helyen, midőn 1816. május 7-én székes-
fehérvári püspöknek nevezték ki. Püspökké szentelte 
Fischer István báró Budán november 10-én. Székes-
fehérvárott jótékonyságával megnyerte a hivek szivét. 
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meglátogatta megyéjét, a fegyelmet helyreállította, a 
püspöki gazdaságot rendbehozta, több plébániát emelt 
és nemesszivű alapítványokat tett. 

1821. december 12-én Nagyváradra helyeztetett 
át, ahol nemcsak mint főpásztor tünt ki jeles tulaj-
donaival, hanem a poros akták között kereste a 
multak dicsőségét és a katholicizmus igazát. 1822-ben 
püspöki székének elfoglalása után azonnal Delinger 
János oldalkanonok s Radímeczky Endre titkárja 
segítségével úgy rendezte a levéltárt, hogy por-
köpenyeget öltött magára, s a tisztelgéseket el nem 
fogadva reggeltől estig a legkisebb jelentéstől a leg-
nagyobb okmányig minden darab az ő kezén ment 
keresztül.1 

Nagy gondja volt az ifjúság nevelésére, vissza-
állította 30.000 frt alapítvánnyal a régi bihari plébániát. 
Várad-Olasziban kórházat emelt, segítette anyagilag 
a váradi apácákat, a püspök-kegyurasági plébániákon 
gazdag alapítványokat tett. Az ő tanácsa szerint hasí-
tottak ki 71 plébániát az óriási kiterjedésű Munkács 
megyéből, és Eperjes egyházmegyéhez csatolták azokat. 

Az 1822-iki pozsonyi zsinat lelke volt, az ország-
gyűléseken nagy szerepet vitt. Váradon azonban nem 
érezte magát jól. A megye túlzó liberális elemeinek 
elhatalmasodása folytán 1825-ben a megyei tiszt-
újításon az ős régi szokás ellenére mindkét alispán 
helvét vallású lett. A püspök erélyesen tiltakozott, 
és bejelentette, hogy Őfelségénél keres orvoslást. 
A liberális elemek szörnyen zúgtak, ő azonban maga 
útján haladt, elérte, hogy Őfelsége a régi usust el-
rendelte, legyen egyik alispán katholikus ember.2 

Úgy látszik, hogy e méltatlan eljárás indította 
arra, hogy mikor a nyitrai püspökség megüresedett, 
visszakívánkozott a sokkal kevesebb jövedelmű 
püspökségre, de ahol mint fiatal aulikus és tanár 
közszeretetnek örvendett. Vágya teljesült 1827. május 
25-én Nyitrára helyezték át, november 17-én meg-
kapta a valóságos belső titkos tanácsosságot. 

Nyitrán nagy szeretettel fogadták, övéi közé jött. 
Fő törekvése volt a fegyelem fenntartása, az egyházi 
és világi elem közötti egyetértes ápolása. Szivesen 
időzött hivei között, de szerette régi kedvenc tárgyát 
a történelmet, az élet mesterét. 1830-ban kiadta az 
egyházmegye történeti névtárát, mely addig hazánk-
ban ismeretlen dolog volt; 1835-ben pedig másik 
korszakot alkotó művét «Episcopatus Nitriensis... 
memoria» cimen, mely alapos ismeretekre vall, az 
akkori ismert források alapján készült, és elmond-
hatjuk róla, hogy a nyitrai püspöki levéltár összes 
ismert aktáit magában foglalja. Ezt a munkát plébá-
nosainak megküldötte, hogy a multak dicsőségén 
lelkesedjenek és a küzdelmekre új erőt merítsenek. 

Nagy gondja volt az ifjúság nevelésére, Felső-
Porubán plébániát alapított, a szlopnai egyházat, 

1 Zimmermann Károly : A nagyváradi 1. sz. Clerus érde-
mei XII. 1. 

2 Zimmermann i. ra. 123 1. 

melyet a tűz elpusztított, helyreállíttatta. Székesegyhá-
zának 12.000 frt értékű díszes egyházi ruhákat ado-
mányozott. Az elaggott papok részére emelt házat 
helyreállíttatta, és 30.000 frt alapítvánnyal gyarapí-
totta. Nyitrán 30.500 frt alaptőkével gondoskodott egy 
leányiskola felállításáról, hozzájárult a megyei kórház 
építéséhez 5000 frttal, dologház létesítéséhez 3000 
forinttal. 

Legnagyobb alkotása a zsolnai árvaház. Erre 
alkalmul szolgált az 1831. évi kolera, mely alkalommal 
sok gyermek árvaságra jutott. Vurum megvette a 
jezsuiták egykori kolostorát, azt két emeletre építtette, 
felszerelte, és 1833. október 4-én átadatta rendel-
tetésének. Kivüle egyes magánosok is tettek alapít-
ványt, Roskoványi Ágoston püspök 1876. november 
30-án huszonötéves püspöki jubileuma alkalmával 
tízzel emelte a számot, Vurum egymaga 120.000 frt 
alapítványt tett. 

Megemlítendő életéből, hogy 1831-től haláláig a 
primási ügyeket intézte. A valóságos belső titkos 
tanácsosi cimen kívül 1836. május 1-én a Szent-István-
rend középkeresztjét kapta. 

Az Úr hű szolgáját hirtelen halállal szólította ki 
ez árnyékvilágból 1838. május 2-án reggel hat órakor 
Mocsonokon. Holttetemét Nyitrára hozták és a székes-
egyház sírboltjába eltemették. 

10. Az árvánmaradt egyházmegye imáját meg-
hallgatta az Úr Isten, midőn élére még az évben 
Palugyay Imre (1838—1858.) került, aki ősrégi liptó-
megyei családból származott és született 1780. október 
30-án Kis-Palugyán. Gimnáziumi és bölcseleti tanul-
mányait Rózsahegyen, Kis-Szebenben és Egerben 
végezte, Révay János gróf szepesi püspök növendék-
papjai közé vette fel s tanulmányai folytatására a 
pozsonyi egyetemes papnöveldébe küldötte. Áldozó-
pappá 1803. december 2-án szenteltetett, első szent 
miséjét Vágszentkereszten mondotta december 26-án. 
A kiváló szellemű ifjút püspöke udvarába disponálta, 
először levéltáros, majd titkár lett, de 1806. augusztus 
2-án már Német-Lipcsén plébános és esperes, 1808. 
október 2-án gácskai apát, 1819-ben szepesi kanonok, 
1821. liptói, 1822. árvái, 1825-ben székesegyházi fő-
esperes, 1827-ben váci éneklő kanonok. Világi kitün-
tetésekben is volt része, már 1825-ben a királyi itélő 
tábla praelatusa, 1829-ben helytartósági tanácsos és 
pharosi választott püspök. 

1831-ben I. Ferenc kassai püspöknek nevezte ki, 
1832. május 6-án Nádasdy Ferenc gróf váci püspök 
felszentelte püspöknek, Kassán május 20-án ünnepé-
lyesen beigtatták, ahol egyházmegyéjének buzgó fő-
pásztora volt, bár sok időt kellett szentelnie az 
országgyűlések látogatásának. Magas hivatalában 
pontos, paptestvérei iránt szeretetteljes, mint főpásztor 
körültekintő és gondos, mindenkinek mindene lett, 
szabad perceiben irodalommal is foglalkozott. 

Nyitrai püspöknek 1838-ban neveztetett ki; benne 
a nyitrai egyházmegye egy apostoli lelkületű püspököt, 
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Jézus Szive szerinti főpásztort, fejedelmi és nagylelkű 
Maecenást, a papság egy jó atyát, a hi vek egy ön-
feláldozó apostolt, a szegények egy irgalmas jótevőt, 
az egyházmegye újjáteremtőjét nyerte, akinek minden 
cselekedete és szive dobbanása az egyházmegyéé, és 
hőn szeretett hiveié volt. 

1839. május 25-én ünnepélyesen beigtattatott, és 
azonnal hozzálátott az apostoli munkához. Hiveit és 
papságát oktatta szóval és Írásban, körlevelei valóságos 
klasszikus gyöngyök, kánoni tudománya figyelenn-e-
méltó, országgyűlési beszédei valóságos apologiák, a 
lelkiismereti szabadság védelmében igazi apostol. 
Papsága tudományos kiképzése mellett a lelkiekre 
nagy súlyt fektetett, lelkigyakorlatokat végeztetett 
papságával, buzdította őket «opportune importune». 

A hivek bajait közvetlenségből akarta ismerni, 
azért meglátogatta megyéjét, személyesen intézte el 
az előforduló hibákat. Kiemelendő életéből, hogy a 
Bold. Szűz Máriának kiváló tisztelője volt, ezt pap-
ságában és híveiben fokozta és ápolta kongregációk 
alkotása által. Szerette az iskolákat, gondja volt a 
papnevelő intézetre, hogy abból buzgó lelkipásztorok 
kerüljenek ki. 

Nyitra egyházmegyének egyik kiváló Maecenása 
volt Palugyay Imre püspök; nevét hirdetni fogják 
nagy alkotásai : 1. Az általa alapított és ellátott intézet, 
melynek csak építése és berendezése 628.940 kor. 
11 fillérbe került, melynek hivatása a valláserkölcsös 
leánynevelés és a szegények istápolása. 2. A kis 
szeminárium alapítása, melynek alapítványa 1888-ig, 
a megnyitásig 582.707 kor. 28 fillér volt. 3. A fejedelmi 
mocsonoki kastély, melyet az ínséges iparosok és 
művészek felsegítése céljából építtetett. 

Hátramaradt vagyonát a szegényekre hagyta, de 
kisebb-nagyobb összegeket jótékony célra hagyomá-
nyozott. 

A királyi kegy méltó embert tüntetett ki Palugyay 
Imre püspökben. Alig jött Nyitrára, valóságos belső 
titkos tanácsoslett, 1849-ben a Szent-István-rend közép-
keresztese, 1852-ben vaskorona-rend első osztályának, 
1854-ben a Lipót-rend nagykeresztjének birtokosa. 
Ez év január 1-én nagy fénnyel ünnepelte hű pap-
sága és szerető hívei között aranymiséjét. 

Szervezete a sok munkában kimerült, 1858-ban 
betegeskedni kezdett; mint buzgó pap példásan 
meggyónt, környezetétől és papságától meghatóan 
elbúcsúzott, és 1858. július 23-án lelke elszállt a jó-
ságos Istenhez, hogy méltó jutalmát vegye nemes 
cselekedeteinek, melyekkel az irgalmasság mezején 
egész életén tündökölt. Eltemették testi porhüvelyét 
július 30-án nagy pompával a nyitrai székesegyház 
sírboltjában, de lelke, szelleme alkotásaiban él és a 
hálás utókor áldva fogja emlegetni a nagy Palugyay 
Imre nevét.1 

1 A nagy püspök érdemeit méltatta a szerző egy kis 
könyvecskében : «Palugyay Imre és a nyitrai irgalmas nővérek 
emlékezete» 122 1. cimen. 

11. 1859—1892-ig Roskovrínyi Ágoston fejedelmi 
bőkezűségével, tudományos működésével megörökí-
tette nevét, emlékét nemsokára nagy nevéhez méltóan 
ünnepelni fogják. 

12. 1893—1911-ig tíende Imre zárja be az előbbi 
század püspökeinek sorozatát, működésének ecsetelése 
azonban a kései krónikás tiszte leszen. 
(Vége.) Cserenyey István dr. 

A legújabb archaeologiai ásatások a Szent-

földön. III. közlemény. 

II. A művelődéstörténeti eredmények. 

A kutató expedíciók vezetőinek legfontosabb 
feladata az volt, amennyiben az művelődéstörténeti 
problémákat érintett, hogy az egyes feltárt kultur-
rétegeket, a mennyire az csak lehetséges volt, Palesz-
tina különféle korszakai szerint osztályozva, szigo-
rúan megkülönböztethető, jellegzetes karakterisz-
tikumokkal ellátni. E munkálatok alkalmával pedig 
különösen szem előtt tartandók voltak, a Palesztina 
határain jóval túl élt népeknek befolyása az ős-
lakókra is, a palesztinai fejlődésmenet szerint. 

Ezt a kívánalmat valamennyi expedíció követte 
is, és így Palesztina ősi földje a megejtett kutatások 
szerint, a következő fejlődési fokozatot mutalja : 

1. A kanaanita előtti (vagy történet előtti) időszak; 
ez alatt valószínűleg azon korszak értendő, ami-
dőn a Kanaaniták Arábiából, a Sémiták tulajdon-
képeni hazájából, Palesztinába vándoroltak. így tanít-
juk ezt mostanában. Kutatóink azonban, felderíteni 
igyekeztek azt a kérdést is, hogy a mai Palesztina 
lakott földterület volt-e, kik laktak ott, a művelt-
ségnek mily fokával rendelkeztek e népek a zsidó-
ság bevándorlása előtt. Amint látjuk, elég fogós 
kérdés. 

2. A második a tulajdonképeni kanaanita korszak. 
Kezdetét veszi pedig ez 2500 körül Kr. sz. előtt. 
Ez időtájt a Kanaaniták és Phöniciaiak Keletarábiá-
ból jöve, elfoglalják a Középtenger keleti partjait 
és itt vetik meg kulturájuk alapjait. E legrégibb 
kanaanita települések az ószövetségben Amoritek-
nek is neveztetnek. A települések további fejlemé-
nyéről Palesztinában, e semitanépek által, nem igen 
tudunk többet. Azt azonban tudjuk, hogy egy, Palesz-
tinától és Szíriától északra fekvő hatalmas néptörzs, 
az u. n. Hettikusok, igen sokszor betörtek Paleszti-
nába és az egyptomiakkal hosszú időn keresztül 
harcban álltak, e földrész elnyerése érdekében. 1200 
körül Kr. sz. előtt, a görög szigetektől búcsút mondva, 
elköltözködtek a Philiszteusok néptörzsei és hosszú 
elkeseredett harc után, Palesztina nyugoti partvidé-
keit elfoglalják. 

3. A harmadik műveltségi korszak a zsidóké; 
ez 1400 körül Kr. sz. előtt veszi kezdetét és azon 
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időpontig tart; mig a görög elem túlsúlyra kerülve, 
terjeszti a hellenisztikus kultúrát a már eddig fenn-
állottak romjai fölött. így tehát a zsidó korszak 
műveltségét a görög váltja fel, amely Nagy Sándor 
ázsiai hadjáratainak nyomain mindjobban terjed és 
az egész ország fejlődésének hatalmas lendületet ad. 

Mi azonban ez utóbbit, mivel felvett tárgyunk 
tartalmánál fogva nagyon is távol esik, mellőzve csak 
a három elsővel fogunk behatóbban foglalkozni.Mielőtt 
azonban mi, a feltárt leletek nyomán, ezen korszakok 
egymásközti jellemzéséhez fognánk, engedtessék meg, 
hogy előbb a különböző módszereket és segédesz-
közöket is felemlítsem, amelyek segítségével a kuta-
tásokat végrehajtották. 

A területek, amelyeken az imént említett ása-
tások folytak, legnagyobbrészt halmok, az ú. n. Tell-ek, 
amelyek rendszerint lapos alakulást mutatva, a kuta-
tóknak azon feltevését érlelték meg, hogy ezek 
nem egyebek, mint romhalmazok, amelyeket az 
egymást követő különböző kulturák szültek. Tehát 
nem geologiai alakulások, hanem emberi kéz művei. 
Ha legújabban egy ilyen halom feltárásra kerül, 
úgy az építész, karöltve az archaeologussal, iparko-
dik azt részeire bontani. 

Az építész, a halom alakjából és a legelső sor-
ban előbukkanó falnyomok szerint, meghatározza az 
irányt, amelyen a kutatás megejtessék. 

A régész pedig figyeli az ásó nyomán napfényre 
kerülő kultúrtörténeti leleteket. Ezeket pedig jegy-
zékbe véve, megörökíti azoknak lelőhelyét, körül-
írva, hogy mily mélységben és minek a társaságá-
ban találtatott az. 

Ilyen, az egyes művelődéstörténeti korszakokat 
elkülönítő tárgyak közül, a legjelemzőbbeknek a 
következőket tartjuk; 1. a különféle kövekből, fé-
mekből és vasból készült eszközöket és tárgyakat; 
2. az agyagmivesség különböző készítményeit, ame-
lyeket, úgy a kidolgozás, valamint a fejlődés menete 
szerint kell csoportosítani a régésznek; 3. igen nagy 
szerepet játszanak a halmok kutatásánál az esetleg 
napfényre kerülő különféle hamurétegek, amelyek 
legtöbbször egy vagy több erőszakos pusztulásnak 
biztos tanujeleit hordják magukon; 4. a különböző 
feliratok, úgy a köveken, valamint az agyagtáblákon 
és a különféle tárgyakon ; 5. az építészeti maradvá-
nyok, amelyek az építészet stílusára engednek kö-
vetkeztetni; 6. végül sirok, amelyek révén a temet-
kezési szokásokat és a halotti kultuszt világítják 
meg nem egy esetben. 

Az agyagmivesség et (keramika) tarthatjuk az 
egyes korszakok jól megkülönböztethető, legfon-
tosabb anyagának. Hogy mikor vette kezdetét az 
agyagipar, azt biztosan máig sem tudjuk; mert a 
legrégibb praehistorikus korszakból való sírokból 
is, mindenféle agyagedények vagy szobrocskák kerül-
nek a napfényre, — tehát biztos tanujelei annak, 
hogy ezekben a régi időkben már igen jól ismerték 

az agyagnak tulajdonságait és azokat kellőleg fel is 
tudták használni. 

De nemcsak edények előállítására használták a 
régi időben az agyagot. A legkülönfélébb tárgyakat 
is készítették ebből a jelentéktelen és értéktelennek 
látszó anyagból. Készítettek ékszerül használt agyag-
gyöngyöket, kisebb-nagyobb karikákat, vésett raj-
zokkal diszített orsó súlyokat; az akkor általános 
elterjedésnek örvendő szövőszékekhez való nehe-
zékeket stb. 

Találunk égetett agyagkűpokat különféle sym-
bolumokkal díszítve; ezeket amuletnek kötözték az 
állatok nyakára, hogy betegségektől védjék őket. Gyer-
meksírokban még agyagból készült játékszerekre, 
babákra, sípokra, lovacskákra, mindenféle háziálla-
tokra akadunk, melyeket az elhalt kis kedves meg-
merevült karjaiba fektettek. 

Schliemann, a hires német archaeologus, a His-
sarlik területén végzett ásatások alkalmával, a leg-
régibb rétegekben csak igen kezdetleges díszítésű 
edényekre akadt. Mázas edényeket épenséggel nem 
találtak, csak imitt-amott valami földes (vasoxid) 
tartalmú festékkel vannak az edények bevonva. 

Óriási lendületet vett az agyagmivesség Görög-
országban. Mind az edények formáinak kifejlődése, 
mind azok festett díszítése tekintetében igen nagy 
változatosággal találkozunk. Eleinte, az ókor keleti 
népeinek iparművészeti termékei nagy befolyást 
gyakorolnak a görög keramikai művekre. Külön 
fontos szerepet játszanak az assyr-babyloniai formák. 

És mily különös, az assyr-babyloniai fazekasság 
emlékei csak igen csekély számmal maradtak reánk. 
Az edények formái és festett diszítményei a legré-
gibb görög vázára emlékeztetnek — hiszen mint 
emlitém, nagy befolyással voltak ezekre. Ki ne hal-
lott volna valaha, assyr-babyloniai keramikának 
egyik válfajáról, az oly hires és páratlanul álló — 
mázas téglákról, amelyek évezredek múlva is vál-
tozatlanul ragyogtatják pompás színskálájukat. 

Az agyagmívességet tekinthetjük ezek után vala-
mennyi kulturnép fokmérőjének az iparművészeti 
termékek elbírálása alkalmával. Tulajdonképeni ipar-
művészetté, magától értetődő, csak akkor lépett elő, 
ha a kezdetlegesség gyermekkorát átlépve, a szaba-
dabb formaérzék jegyébe lépett. A keramika ezek 
után abban a korban lép a művészet magaslatára, 
amikor az agyagmíves organikus formákat igyekszik 
alkotásaiba vinni és ezzel a dekorációk válfajait 
honosítja meg, a melyeket pedig, úgy a szabad ter-
mészet, valamint a kombináció útján, a pont és 
vonal harmóniája révén vél elérhetni. Az edény-
formák rendes körülmények között a népeknek 
különböző fejlődési fokozatait tüntetik fel és ezért 
a régész, akinek e téren némi tapasztalatai vannak, 
a különböző alakzatokból az edény keletkezésének 
korát majdnem teljes pontossággal képes meg-
határozni. 
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Nehezebb probléma előtt áll azonban a kutató, 
ha a különböző kulturfokozatokat és művelődés-
történeti behatásokat az illető korszaknak törmelé-
kek alakjában fennmaradt épületrészeiből, sírjaiból és 
a köznapi leletek alapján kell meghatároznia. Sokkal 
könnyebben boldogulnak a kutatók a kor meghatá-
rozásában, ha irott emlékekre bukkannak, a melyek 
alapján a kor az írás sajátos formájából vagy magából 
a szövegből is kifejthető. De sajnos, az efajta leletek 
Palesztina földjén nagyon gyéren találódnak. 

A palesztinai keramika fejlődésének összeállítása 
körül hervadhatatlan érdemeket szereztek Flinders 
Petrie és Blisz, akik az összegyűjtött különféle alakzatok 
alapján egy kitűnő theoriát állítottak fel. Ez pedigabban 
áll, hogy az egész ország agyagmívességét az első, tulaj-
donképeni palesztinai kulturától egészen a római 
korszakig négy nagy csoportba osztották vezértípusok 
szerint, amelyek éles határt látszanak képezni a 
határos korszakok között. E korszakok azonban nem 
egyeztethetők egészen pontosan össze a fentebb vázolt 
(négy) nagy művelődéstörténeti fokozatokkal. 

Stöhr Géza K. János. 

J(ét bíboros breviariuma. 
Hugo Grotiusnak valamelyik munkáját kerestem, 

de történetesen a szomszédos könyvet emeltem le a 
Batthyány-könyvtár egyik polcáról. Első pillanatra 
feltűnt a könyvnek velencei származásra valló kötése. 
A jeles Aldus Manutius műhelyében használták e 
vöröses-barna bőrt, ő szerette a váltakozó arany és 
vakvonalakból kialakuló keretezést s a középmező-
ben elhelyezett diszkrét díszítést. Csak azon akadtam 
fenn, hogy a keretet is meg-megszaggatta egy-egy 
aranyos gerezd, amihez nem szoktunk hozzá a jeles 
velencei mester motívumai között. 

Kíváncsian ütöttem föl tehát a könyv tábláját, 
hogy a tartalom igazítson el a könyv származása 
dolgában. A címlapon a következő szavakat olvas-
tam : «Breviárium Bomanum, ex decreto sacrosancti 
Concilii Tridentini restitutum, Pii V. Pont. Max. iussu 
editum», még pedig «Romae, MDLXX. In aedibus 
populi Romani, apud Paulum Manutium». 

Nem csalt tehát teljesen sejtelmem. A könyvnek 
tényleg volt valamelyes vonatkozása a hires velencei 
műhellyel. Paulus Manutius ugyanis fia volt Aldus 
Manutiusnak, maga is jónevű könyvnyomtató, aki 
csak IV. Pius meghívására hagyta oda 1561-ben 
Velencét, hogy Rómában nyomdát alapítson. Az ő 
műhelyéből került ki V. Pius breviariuma s a mi 
példányunkon lévő szépen kidolgozott kötés is. 

Sokkal érdekesebb volt azonban számomra a 
könyv származásánál az előzékpapiron a könyv két 
néhai tulajdonosának bejegyzése. 

Jól olvasható XVI. századbeli, öreges betűkkel e 
sorokat írta felül valaki: 

Anno 1514 Natus sum 26. febr. 
Anno 1531 Romám veni mense Maji 
aetatis meae anno 24 
Anno 1543 Fui electus in Episcopum 
Augustanum X. die Maij. 
Anno 15H fui factus Cardinalis 
S. R. E. 19 Die Decembris 

Az egyháztörténelemben kissé jártas olvasó 
hamarosan felismeri ezen sorokban Truchsess Ottó 
augsburgi bíboros püspök (1514—1573.) életrajzi 
adatait. Élete alkonyán mindennapi imakönyvébe 
jegyezte azokat a dátumokat, melyeket önmaga is 
fontosaknak tartott. 

Még két helyütt találkozunk széles, erőteljes toll-
vonásaival. A breviárium elején lévő naptárba pót-
lólag bejegyezte egyházmegyéje két védőszentjének; 
Udalricus püspöknek (július 4.) és Afra vértanú 
szűznek (augusztus 7.) neveit, annak jeléül, hogy 
egyházmegyéjével még a hegyeken túl is az imád-
kozó lélek közösségében élt. 

A címlap hátsó oldalára pedig — úgy látszik — 
kedvenc mindennapos imádságát írta : 

Quinque petitiones a B. M. Virgine petendae 
I. Vera poenitentia ut lugeas perfecte contritus, 

et vitare possis omnia peccata Ave Maria. 
II. Ut amor mundanus atqfue) ommis alius a 

Deo extraneas, in te moriatur, charitate vero sempi-
terna et inextinguibili replearis, Ipsaq(iie) Maria 
magnis suis meritis, magnum tibi hoc donum im-
petrei ; Ave Maria. 

III. Ut perfectissima tui ipsius abnegatione, 
voluntatem Dei ames, atqfue) perficias. Ave Maria. 

IUI. Ut in presenti vita merearis a peccatis totus 
expiari. Ave Maria. 

V. Ut tandem passió Christi, et Beatae Mariae 
Virginis castissimus atqfue) ferventissimus amor 
pectoii tuo indelebiliter imprimatur. Ave Maria. 

Ad Dnum Jesum Christum. 
I. Excita Cor meum Domine Jesu Christe, ut 

requiram te. 
II. Illumina Cor meum, ut inveniam te. 
III. Posside Cor meum, ut requiescam in te. Et 

obliviscar ommium quae sunt extra te. 
IUI. Allissime et polentissime Domine mi, veni et 

visita me, et fac tibi cor meum secundum Cor tuum, 
ut maneas semper mecum. 

V. Suscipe me tibi: et da te mihi. 
VI. Fac me indissolubili vinculo amoris colligari, 

ut neqfue) mors neqfue) vita, possint nos ad momen-
tum separare. 

Debemus autem id omnes lotis viribus conari, ut 
et Christus nos in se agnoscat, et nos Christum 
ipsum in nobis... (az utolsó szó a lap csücskével 
együtt hiányzik.) 

Az egyházban keresztül ment már a hitélet 
reformja, mikor bíborosok így imádkoztak. 
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Truchsess Ottó birtokából Manutius könyve titok-
zatos utakon Migazzi biboros érsek (1714—1803.) 
tulajdonába jutott, az ő kezenyoma is ott látható 
Truchsess életrajzi adatai alatt: 

Anno 1714 23 9bris natus sum posiluimus 
anno 1731 Romám ad Collegium Germanicum ivi 
anno 1734 in Germaniam redij 
17A5 vienam adij 
1746 Romám auditor Rotae pro natione Germa-
nica... franckfurti deciaratus fui 
1747 minister Caesaris 
1751 Coadjutor Mechlinensis factus fui 
eodem anno mense octobris abivi vienam 
atque continuo post meum adventum 
orator Caesaris et Imperalricis ad 
Regem cath. renunciatus t'ui 
viena exivi 6 jebruarii anni 
1752 et Madri... (tum?) appuli 15 Aplis per 
flandriam et Parisios iter equi... 
C. de Kaunitz... 
Canus Brinenis (Brixinensis !) 1735 
1741 (minden további adat nélkül). 
Migazzi bejegyzéseiből különös figyelemre tart-

hatnak számot azok, melyek terjedelmes életrajzá-
ban1 máskép olvashatók. 

Wolfsgruber szerint Migazzi 1714. október 14. 
született (i. m. 5. 1.), míg a biboros szerint születés-
napja november 23-ára esett. 

Az életrajzíró Migazzinak a német-magyar 
Collegiumba lépését 1732-re teszi, míg a biboros 
1731-et ír. 

Wolfsgruber szerint Migazzi 1736-ban hagyja oda 
a római papnevelő-intézetet, az életrajzi adatokban 
pedig világosan 1734. áll. 

Vájjon ki tévedett? Az életrajzíró-e, aki bizo-
nyára okmányokat s hiteles följegyzéseket használt, 
avagy a biboros maga, aki csak emlékezetből vetette 
oda életének fontosabb dátumait? 

A régi breviárium fakó irása megoldást sürget. 
Szentivdngi Róbert dr. 

IV. SZAKTUDOMÁNYI SZEMLE 

K á n o n j o g . 
III. közlemény. Budapest, 1912. dec. hó. 

III. Az egyházat érintő állami újabb törvények. 
A lefolyt évben hozott törvények közül az egyházat 
és papjait közvetetlenül érintő törvény az új véd-
erőtörvény, az 1912 : XXX. t.-c. («A véderőről».) Ezen 
új törvény folytán, amint azt a zárórendelkezések 
során a 87. §. kifejezetten kimondja, hatályát vesz-
tette az eddigi véderőtörvény, az 1889: VI. t.-cikk. 

1 Wolfsgruber: Christoph Anton Kardinal Migazzi. 
Saulgau. 1890, 

Az 1912: XXX. t.-c., a 87. §. rendelkezése szerint, a 
kihirdetés napján lép hatályba; a kihirdetés még 
1912. évi július 8-án megtörtént az «Országos Tör-
vénytárban.»1 

Az új véderőtörvény végrehajtására vonatkozó 
részletes rendelkezéseket a honvédelmi miniszter által 
kibocsátott új véderötörvéngi utasítás tartalmazza.2 

Az új véderőtörvénynek a házasságot érintő 
nagy újítását, amely a hadkötelesek nősülési sza-
badságát adja meg, már lapunk kiváló munka-
társa, a honvéd, minisztérium tanácsosa, ismertette 
lapunkban.8 

A véderőtörvénynek másik fontos, az egyházat 
még közelebbről érdeklő szakasza az, amely a papok 
és papjelöltek hadkötelezettségéről szól. A régi véd-
erőtörvényben ez a szakasz a 31-ik volt, az újban 
pedig a 29-ik. A két törvény, e szakasz szövegezése 
tekintetében, sokban megegyezik egymással, az 1912. 
évi mégis több stiláris simítást és néhány érdemleges 
bővítést tartalmaz. 

Az 1912:XXX. t.-c. 29. §-a így hangzik:4 

«29. §. 1. A bevett és törvényesen elismeri'1 vallás-
felekezetek papjelöltjei, ha már az ujoncállítás idejé-
ben ebben a helyzetben vannak és besoroztatnak, 
kérelmükre a póttartalékba utalandók. Az ilyenek 
hittudományi tanulmányaik folytathatása végett béké-
ben és háborúban, mindennemű tényleges szolgálat, 
első katonai kiképezés, időszaki fegyver- (szolgálata-
gyakorlatok és ellenőrzési szemlék alól mentesek. 

2. Ugyanebben a kedvezményben részesíttetnek 
ezenkívül azok a papi pályára készülők: 

a) akik a tényleges szolgálat megkezdése előtt 
kezdik meg a hittudományi tanulmányokat vagy 
lesznek valamely papirend noviciusaivá, továbbá; 

b) kik a tényleges szolgálat teljesítése után 
kezdik meg vagy folytatják a hittudományi tanul-
mányokat. 

3. Mindezek pappá szenteltetésük, illetőleg lelké-
szekül, vagy papi jellegű tanárokul történt alkalmazta-
tásuk után a póttartalék állományából a honvédség 
póttartalékának6 nyilvántartásába helyeztetnek át. 

1 Azóta megjelent már az 1912. évi törvények gyűjte-
ményes kiadásaiban is ; így : Márkus-Térfi, Corpus Juris 
Hung., 1912. o. t.-cikkek 168. és k. 1. 

2 Megjelent külön könyvalakban : A véderőről szóló 
törvény végrehajtására vonatkozó utasítás. Hivatalos kiadás. 
Budapest. Pallas írod. és Ny. R.-T. 1912. 

3 Melichár K. dr., A hadkötelesek nősülési tilalmának 
megszüntetése. Religio, 1913. 75. 1. 

4 A kurziv betűkkel szedett szöveg nem volt meg az 
1889 : VI. t.-c.-ben. De azért ezen szövegrészeken kívül is van 
a két törvény vonatkozó (31. ill. 29. §.) szakaszai közt némi, 
stiláris különbség. 

5 Ez a bővítés az 1895 : XLIII. t.-c. folytán vált szüksé-
gessé, mert ezen törvény felállította a «törvényesen elismert» 
vallások kategóriáját is, aminő 1905. óta a baptista vallás. 

6 Ez annyiban újítás, amennyiben eddig a kath. papok 
a felszentelés után, a protestáns lelkészek és izraelita rabbik 
lelkészi alkalmaztatásuk után a póttartalékból a közös hadsereg 
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4. Minden felszentelt pap, illetőleg felavatott 
lelkész és papi jellegű tanár szolgálati kötelezett-
ségének ideje alatt a honvédség póttartalékának 
nyilvántartásában vezetendő és mozgósitás (hadi 
állományra való kiegészítés) esetén és háborúban 
szolgálati kötelezettségének tartama alatt lelkészi 
teendőkre az egész fegyveres erő számára igénybe 
vehető. 

5. Akik a felsőbb egyházi rendek felvétele, ille-
tőleg lelkészi alkalmaztatásuk előtt lépnek le a papi 
pályáról, valamint azok a papjelöltek, akik a hon-
védelmi miniszter által a v. k. miniszterrel — 
Horvát-Szlavonországokban a bánnal — és a had-
ügyminiszterrel is egyetértőleg megállapítandó határ-
idő alatt1 nem nyernek lelkészi vagy papi jellegű 
tanári alkalmazást, vagy a kedvezményre való jog-
címük fennállását évenkint egyáltalában nem, vagy 
elfogadható okadatolás nélkül nem a kellő időben iga-
zolják : a póttartalékból — hacsak az abban való meg-
hagyatásra más kedvezményi jogcimük nincsen — ki-
vétetnek és a törvényes ténylegesszolgálatot azonnal tel-
jesíteni tartoznak. Ha a póttartalékban megmaradnak, 
első katonai kiképeztetésre azonnal behivandók. Ha az 
egyévi tényleges szolgálat kedvezményére, annak az 
évnek október 1-én2 amelyre besoroztattak, igényük 
volt, az számukra érvényben marad. 

A tényleges szolgálatból való kilépésük után 
szolgálati kötelezettségük további teljesítése tekinteté-
ben sorozási évfolyamuk szerint kezelendők. 

Hasonló elbánásban részesülnek azok is, akik a 
felsőbb egyházi rendek felvétele, illelőleg lelkészekül 
lörtént alkalmaztatásuk után hagyják abba a papi 
pályát.» 

Ezen törvénynek, valamint erre vonatkozóan a 
honvédelmi miniszter utasításban foglalt rendelkezé-
seknek is figyelembevételével, a papjelöltek és a 
papok eddigi kedvezménye továbbra is fennáll, sőt 
az több (fent jelzett) pontban némi kedvező módo-
sításban is részesült. 

Papjelölteknek a póttartalékosságra, valamint az 
azon is túlmenő első katonai kiképeztetés, minden-

póltartalékának nyilvántartásábahely ezlettekát,núgezentúlmin-
dig a honvédség póttartalékának nyilvántartásába kerülnek. Ide 
kerülnek a honvédelmi miniszter 65.000/1912. sz. körrendelete 
(V. B.) folytán az 1913. év előtt a közös hadsereg póttartalé-
kának nyilvántartásában vezetett papok is. 

1 Ezen határidő, mint az 1889. évi utasításban, úgy az 
1912. éviben is, i év-ben állapíttatott meg. (Lásd az 1912. 
védtörv. utasítás 106. §. 2. b. pontját.) 

5 Ez annyiban újítás, amennyiben az 1889 : VI. t.-c. 
szerint a kilépett kispapok csak akkor tarthattak kilépésök 
után igényt az egyévi önkéntesség kedvezményére, ha arra 
«az állítás alkalmával igénnyel bírtak.» A középiskola 8. 
osztályába járó, sorozás alá kerülő hadköteles kispap csakis 
úgy részesült, kilépés esetén, az egyévi önkéntesség kedvez-
ményében, ha már az állitásnál ezen igényét (amely akkor 
még nem állott fenn) előre bejelentette. Most ez a bejelen-
tési kötelezettség már nem áll fenn, elég az igénynek tárgyi 
'ennállása és pedig : a tényleges szolgálat megkezdése idején. 

nemű fegyvergyakorlat alól való mentességre őket 
megillető igényöket vagy január-február hóban az 
illetékes járási tisztviselőnél vagy pedig a fősorozás 
idején a sorozó-bizottságnál kell érvényesíteniök és 
ehhez való jogcímüket igazolniok.1 Az eziránt való 
folyamodás egybekapcsolható az illetékes járáson 
kívül való állíttatás engedélyezését kérő folyamodás-
sal, amelynek határideje az összeírásra való jelent-
kezés határidejével esik össze, vagyis ez esetben a folya-
modvány benyújtandó legkésőbb november hó végéig.2 

A törvényben fel nem említett, de a miniszteri 
utasításban (48. §. 3., 49. §. 5. p.)3 megadott kivált-
sága a papoknak és a papjelölteknek még az is, 
hogy ők a sorozásnál nem kötelesek magukat semmi 
vizsgálatnak alávetni. 

A pápjelölieknek az őket megillető kedvezményre 
való jogcimök fennállását az illetékes járási tiszt-
viselőnél évenkint június hóban kell igazolniok a 
papnevelőintézet elöljárójának bizonyítványával.4 (Ez 
eddig is így volt.) 

A papoknak pedig a kedvezményre való jog-
cimök fennállását az illetékes járási tisztviselőnél 
évenkint szeptember 15-ig kell igazolniok.5 (Az 1889. 
évi utasítás szerint ezen igazolásnak évenkint decem-
ber hóban kellett történnie.) Hanuy Ferenc dr. 

(Folytatjuk.) 

0 Q H 0 V. K Ö N Y V K R I T I K A 0 H 
H 0 

Dr. H. S c h a e f e r , J e s u s in p s y c h i a t r i s c h e r 
B e l e u c h t u n g . Berlin, 1910. 

Ebben a műben igen sok van, ami hivő katholikusra 
nézve élvezhetetlenné teszi. Mindazonáltal vannak 
benne részletek, amelyeket a kath. theologus egy, 
manapság előtérbe állított alapvető kérdésnél okkal-
móddal felhasználhat. Az utolsó évtizedben orvo-
sok, bölcselők, sőt protestáns theologusok is füzete-
ket írtak arról, hogy Jézus lelkileg pathologikus je-
lenség; azonban pathografiájukban külön-külön a 
legkülönbözőbb betegségtypusokhoz nyúltak magya-
rázat gyanánt. Schaefer csak a német irodalomra 
volt tekintettel, amelyben J. Baumann (Nervenüber-
reizung), O. Holtzmann (Ekstatiker), E. Rassmussen 
(Epileptiker; tulajdonképen dán író, akinek müvét 

1 Új védtörv. utasítás 105. §. 1. p. 
« U. o. 27. §. 1. p., 31. §. 2. p. 
3 Utasítás 48. §. 3. p. : «A feltűnően kis termetű állítás-

köteleseket, továbbá a papjelölteket és felszentelt papokat, 
illetőleg lelkészeket és papi jellegű tanárokat, felöltözködve, 
de cipő nélkül kell megmérni». Ul. 49. §. 5. p. : «Papjelölteket, 
felszentelt papokat, illetőleg lelkészeket és papi jellegű taná-
rokat, kik a Vt. 29. §-ában meghatározott kedvezményre való 
igényöket igazolják és kinyilatkoztatják, hogy testi fogyat-
kozásban nem szenvednek, nem kell orvosilag megvizsgálni.» 

* 1912. é. védt. utas. 106. §. 1. p. 
s 1912. é. védt. utas. 107. §. 6. p. 
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csak németre fordították), de Loosten (Paranoiker), 
foglaltak állást egy-egy betegségkép mellett. Közöt-
tük csak az utóbbi (voltaképen dr. G. Lomer) orvos. 
Különben Schaefer nem látszik tudni, hogy már 
Havel is állított ilyesfélét és Julius Soury is 1878-
ban. Binet-Sanglé orvosra sem terjeszkedik ki, aki a 
párisi École de psychologie 1906/7. évfolyamán elő-
adásokat tartott, amelyek 1908-ban ily címmel je-
lentek meg: La folie de Jésus (1904/5-ben ugyanott 
a prófétákról tartott hasonló szellemű előadásokat). 
Nálunk Wajditsch orvos Jézus, Budapest, 1907. című 
művében kockáztatott hasonló fölfogást. — Katho-
likus részről a würzburgi apologeta, P. Kneib, fog-
lalkozott e kérdéssel : Moderne Leben-Jesu-For-
schung unter dem Einflüsse der Psychiatrie. Mainz, 
1908. Ezt a művet Schaefer bőven használja. Ellen-
ben nem ismeri a protestáns Wernerét : Die psychol. 
Gesundheit Jesu. (Bibi. Zeit-und Streitfragen. IV. 12., 
1909.). 

Schaefer nem szakember a theologia terén, de 
ideális gondolkozású protestáns. Isten megismerése 
tekintetében Kantot követi; Jézus neki merő ember, 
de az emberiségnek legmagasabb kivirágzása a val-
lás-erkölcsi téren, legalább eleddig, ami szerinte nem 
zárja ki, hogy utána még nagyobb vallási reformá-
tor következzék, sőt ezt ő várja is; Jézus személyé-
ről és tanáról körülbelül azok nyomán gondolkozik, 
akik az ú. n. történet-kritikai iskolához tartoz-
nak ; nagyban-egészben elfogadja az evangéliumok 
hitelességét, de szövegüket kritizálja; ez a kritika 
természetesen történeti iskolázottság nélkül történik, 
csodát nem fogad el stb. stb. A monizmus, az atheiz-
mus, Haeckel, a vallásgyűlölők, a vallási személyek-
kel és tárgyakkal kegyeletlenkedők neki ellenszenve-
sek. Mindez eléggé magyarázza, hogy vannak rokon-
szenves lapiai, de vannak olyanok is, amelyek nem-
csak ellenszenvesek, de egyenesen bántók és a tudo-
mányos kritikát ki nem állják. 

Schaefer művének igazi értéket az ad, hogy 
végre az orvosok táborából is akad valaki, aki tol-
lat ragad Jézus szellemi épségének megvédelmezé-
sére. A hamburgi Irrenanstalt Friedrichsberg főorvosa 
lévén, mint orvos is specialista gyanánt szól kérdé-
sünkhöz. Azokkal a betegségtypusokkal, melyeket a 
dilettáns Baumann, Holtzmann és Rassmussen állí-
tottak fel, rövidebben végez és főfigyelmét a Loosten 
által felállított «Paranoiker»-typusra fordítja. Gondo-
san összehasonlítja mindazt, amit az evangéliumok-
ból Loosten a paranoikus typus mellett felhoz, azzal 
amit a paranoikusokról a mai orvostudomány tud 
és amit az ő személyes tapasztalása igazol; viszont 
előhozza Jézus életéből, tanából és művéből mind-
azt, amire Loosten tekintettel nem volt. Mindezek 
alapján kitűnt, hogy Jézus messze áll az elmegyógy-
intézetekben s kívülök élő paranoikusoktól. Ahol a 
szerző a maga szaktudománya terén marad, sok 
tekintetben előnyös kiegészítője Kneib művének. 

Persze a theologiában dilettáns lévén, müve csak 
azoknak való, akik alapos theologiai kiképzésben 
részesültek. Zubriczky Aladár dr. 

VI. KATHOLIKUS VILÁGSZEMLE 

Olaszország. 
Az olasz katholikusok és a választások. Az 

olaszországi katholikusoknak választási szövetsége kör-
levelet bocsátott ki, melyben a katholikusoknak a 
politikai választásoknál követendő magatartására nézve 
ezen szabályokat állítja fel : A szövetség felesleges-
nek, sőt sok esetben veszélyesnek is látja azt a törek-
vést, hogy külön kath. párt szerveztessék, és pedig 
azért, mert a katholikusok nem képeznek pártot, ők 
nem személyek ellen, hanem elvekért és eszmékért 
harcolnak. Épen azért, ha olyan jelöltek jelentkez-
nek a választásnál, kik ezen elveket és eszméket kép-
viselik, akkor X. Pius pápa «// fermo proposito» en-
ciklikájában meghatározott esetekben, a katholikusoknak 
kötelességök támogatni az ilyen jelöltet, ellenkező esetben 
azonban nem szabad a választásban részt venniök, ilyen 
esetben tehát, mint általános szabály, továbbra is fenn-
áll a választástól való tartózkodás («astensione», az ú. n. 
«non expedit») kötelessége. Kívánatos, hogy a katho-
likusok mindkét esetben egységesen, mint egy ember, 
járjanak el, ami a tartózkodás esetében nagy kihatással 
lehet. Tanácsos a képviselő-jelöltektől előzetes garanciá-
kat és a jövőre vonatkozó kötelező ígéreteket venni, 
hogy így a katholikusok érdekeit a pártok szövetkezése 
illuzóriussá ne tegye. 

A Nagy-Konstantin idejéből származó albanoi 
s z é k e s e g y h á z restaurációja . Agliardi A. albanoi 
püspökbibornok pásztorlevelet intézett híveihez, amely-
ben bejelenti, hogy ezen év augusztus hava 31-én fog 
újból megnyilni az albanoi székesegyház. Az albanoi 
székesegyházat szintén Nagy Konstantin emelte. Albano-
ban katakombák is vannak, ahol a hagyomány szerint 
nemcsak az albanoi világi hívek, hanem az Albano-ban 
állomásozó «Legio parthica» tagjai is egybegyűltek isteni 
tiszteletre. 

Svájc. 
A vallások számaránya Genf városban. A ka-

tholikusok rohamosan foglalnak tért Genf városban. 
1912. év végén Genf 135.223 lakost számlált ; ezek közül 
60.857 protestáns, 70.045 pedig kathol ikus; egyéb fele-
kezetek 4321 lelket számláltak. Mindennek dacára a 
város még mindig a protestánsok kezében van, mert a 
katholikusoknak tekintélyes része idegen (francia, olasz), 
aki nem szerzett még polgárjogot ; így érthető az, hogy 
a városban 24.000 protestáns választóval szemben csak 
9772 kath. választó van. Genfben az idegenek száma 
58.576, az egyéb svájci kantonokból valóké pedig 36.623, 
míg genfi csak 39.624 van. Az idegenek főbb csoportjai 
ezek: 30.376 francia, 17.317 olasz, 5000 német, 2256 
orosz (! ez csak nem «nihil» ?), 859 osztrák-magyar stb. 

A katholikusoknak jelenleg hat plébániájuk van, 
1914. évre állítják fel a hetediket, sőt már egy nyolcadik 
részére (templom és paplak) megvásárolták a telket. 
A hat plébánia-templomon kívül még két kápolna is 
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van; mindegyikben vasárnapokon 4—6 szentmise van, 
és még igy sem férnek el a hivek. 

Franciaország. 
A francia kongregációs törvény enyhí tése? 

Ilyen enyhitésről újságoltak a lapok, de már néhány 
nap múlva csak arra zsugorodott össze a hír, hogy 
mivel mostanában jön a parlament elé az elkótyavetyélt 
szerzetesrendi vagyon liquidációjának végelszámolása, 
ezért most a szerzeteseken elkövetett igazságtalanság 
látszatának eltüntetése végett azt az intézkedést is föl-
vették a törvényjavaslatba, hogy a vagyonuktól meg-
fosztott szerzetrendek tagjainak ezentúl némi segélyt fog-
nak folyósítani, továbbá azt, hogy az eddig beteg-
ápolással foglalkozó szerzeteseknek megengedik az 
elszórtan való fennállást és a betegápolással való 
foglalkozást. Az a segély különben nem is új dolog; az 
az már az 1901—2. kongregációs törvényekben is ki 
volt mondva — a papíron, de kapni, nem kaptak a 
szerzetesek és szerzetesnők (öregek, betegek 1) semmit. 

A f r a n c i a h a d i h a j ó k k a t h . k a t o n a i l e l k é s z e -
k e t k a p n a k . A francia szeparáció életbeléptetése után 
egy évre, 1907-ben a francia kormány egyszerű kor-
mányrendelettel beszüntette az addig a francia hadi-
hajókon rendszeresítve volt katonai lelkészek állásait. 
Még Poincaré miniszterelnöksége alatt a nemrég levegőbe 
robbant «Gloire» és «Liberté» hadihajókon elpusztult 
matrózoknak özvegyei és anyái közös folyamodványban 
fordultak Delcassé hadügyminiszterhez, hogy a jövőben 
hasonló hirtelen veszélyekre és általában a hajókon 
fennálló életveszélyre való tekintettel, a lelkiismereti 
szabadság biztosítása végett legyen minden hadihajón 
egy katonai lelkész, kitől a templomok látogatásában 
állandóan akadályozott tengerészek lelkivigaszt nyer-
hessenek, amiképen a kórházakban és börtönökben is 
gondoskodás történik e tekintetben. Delcassé meg is 
Ígérte a kérdés teljesítését. Mult pénteken de Lavrignais 
jobbpárti a tengerészeti budget kapcsán megsürgette 
ezen igéret teljesítését, amiben őt Crossen képviselő is 
támogatta. Baudin hadügyminiszter felszólalásában ugyan 
nem volt hajlandó a két jobboldali képviselő felfogását 
magáévá tenni, de kijelentette, hogy elődjének Ígérete 
a jelenlegi kormányra mindenesetre azon feladatot 
hárítja, hogy azt lehetőség szerint meg is valósítsa. 
Köntörfalazás ugyan ez a beszéd, egészen illő egy «kő-
műves»-hez, de úgy látszik, valahogy csendesen mégis 
visszaállítják a haditengerészeti lelkészségeket. 

A laikus iskola védelme. A radikális pártok 
végre kijátsszák utolsó kártyájukat. Eddig mindig a 
laikus iskola védelméről («défense de la laïque») beszél-
tek, de most már az hírlik, hogy a múltkor említett 
törvényjavaslathoz Brard képviselő egy olyan szakaszt 
is kíván hozzácsatoltatni, amely már határozott lépést 
jelent az állami és laikus iskolamonopol ium felé. 

Eddigelé az 1833. évi jún. 28-iki törvény a népisko-
lákra nézve, az 1850. márc. 15-iki törvény (loix Falloux) 
a]középiskolákra nézve, az 1875. júl. 12-iki törvény a felső 
iskolákra nézve dekretálta a tanítási szabadságot («liberté 
d'enseignement») oly értelemben, hogy a felekezetek és 
magánosok is állithatnak «écoles libres» c imén népisko-
lákat, középiskolákat vagy egyetemeket; csakhogy az egye-
temekre nézve az 1880. márc. 18-iki törvény elvette az 

államérvényes vizsgálatok tartásának és grádusoknak 
jogát az ilyen szabad egyetemektől. 

Most Brard azt az indítványt terjeszti a kamara 
elé, hogy 3000 lakosnál kevesebb lakosságú községben 
ne legyen szabad szabadiskolát felállítani kormányható-
sági engedély nélkül. Ilyenformán a falvak egy csapásra 
mind állami és laikus iskolákkal fognak bírni és a 
katholikusok által nagy költséggel fenntartott iskolák 
bezárhatok lesznek. 

És erről az indítványról Gioux radikális képviselő 
nem átalja ezt a dicséretet elmondani a radikális párt 
tanácskozásain : «A Brard-féle javaslat az ország megbékí-
tése céljából és szorosan a méltányos és ellenőrzést kívánó 
szabadság (!) kellő megóvása érdekében megérdemli a 
republikánus párt minden figyelmét, szemben a kleri-
kális párt hadi szervezeteivel, melyek már a legkisebb 
majorságot is behálózzák.» 

No igen ! a laikus iskola szabadságát védve a 
franciák erős kisebbségének, ha nem többségének, a 
szabadságát lábbal tiporják. És ez történik a «Liberté» 
klasszikus hazájában. 

x . Pius pápa kátéjának bevezetése Francia-
o r s z á g b a . Aire és Dax püspöke : A. Cormont elhatá-
rozta, hogy papságának kérését teljesítve, ezentúl csakis 
egyféle kátészöveget fog előírni egyházmegyéjében az ed-
digi két szöveg helyett és pedig a X. Pius által Romagna-ra 
nézve kötelezően előírt, Olaszországra nézve pedig hat-
hatósan ajánlott kátészöveget. A X. Pius-féle káténak 
francia kiadása azonban egy pótfejezetet fog kapni, 
amelyben a franciaországi speciális viszonyokra vonat-
kozó tudnivalók lesznek a tanulók részére összegezve. 

Nagy-Britannia. 
Balfour ex-miniszterelnök Angliának az irek 

ellen elkövetett bűneiről. Balfour, mint a konzervatív 
párt szellemi feje, egyik legtekintélyesebb ellenfele volt a 
liberális párt összes újabb javaslatainak, a home-rule-nak 
is. Mégis Balfour mély belátású és mély gondolkodású 
államférfiú lévén, nem húny szemet az angol részről 
elkövetett azon hibák felett sem, melyek a home-rule 
után való törekvésre az ireket szinte rákényszerílették. 
Balfour jan. 31-én Nothingham-ban tartott beszédében 
foglalkozott ezzel a témával. 

«Hol van a baj? — veti föl Balfour] a kérdést — 
tagadhatatlan, hogy mi magunk idéztük azt elő, talán 
a maga teljességében is. A baj csirája az irek ellen 
alkalmazott vagyonelkobzásokban, a folytonos háborúk-
ban, vallási viszályokban, az irek ellen hozott büntető 
törvényekben, mészárlásokban, a katholikusok eman-
cipációjának késleltetésében és a Pitt- és Castlereagh-
féle javaslatoknak, az unió létrejöttekor, való mellőzésé-
ben rejlik. Mondhatná tán valaki, hogy az irek is hibá-
sak, de ez most nem számít ; mindenesetre méltán 
bántja őket a szenvedett jogtiprásokra való visszaemlé-
zés. Ok érzik, hogy az ő hazájuk elangolositása közben 
velük, mint ellenséges kisebbséggel bántak el, és így 
hozzászoktak ahhoz, hogy magukat elnyomott nemzeti-
ségnek tekintsék. Irlandnak ezen nemzeti érzése nem 
enged meg semmiféle összehasonlítást a skót nép maga-
tartásával, mert túlnyomólag, ha nem is kizárólag, az 
angolok hibájából vert gyökeret Irlandban az az angol-
gyülölő érzés, amely most hajt okoz.» (A Tablet után.) 
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Balfour-nak ez az őszinte és méltányos beismerés 
becsületére válik. Mi katholikusok még többet is ki-
érzünk b e l ő l e : Az Íreket, nem is annyira mint Íreket, 
hanem mint katholikusokat üldözték az utolsó 300 év 
alatt. Elvették tőlük régi és szép templomaikat, ame-
lyekben az alig egynéhány hívővel biró anglikán papság 
vetette meg a lábát, míg egy-egy város (péld. Dublin) 
katholikus többsége ideiglenes («pro-cathedral» !) vagy 
szükségtemplomokban húzta meg magát. 

E sorok írója (e lap szerkesztője) is fájó szívvel 
konstatálta Dublin-ban jártában, hogy a St. Patrik ide-
jéig (alapépítményében) visszanyúló, ősrégi kath. 
dublini kathedrális ma is még az anglikánok kezében 
van, míg körülötte zsúfolt bérkaszárnyákban a kath. 
irek (szegény munkások) tízezrei laknak, kik szegényes 
templomocskákat töltenek meg vasárnapokon, míg az 
őseik székegyháza az anglikánok kezén kong az üres-
ségtől. És csak látni kell ezeknek a szegény Íreknek 
tiszteletét a kath. pap iránt ! Gyermekek és felnőttek 
kiszaladnak az utcára, áldást kérnek a paptól (bár 
civilben jár köztük !), az utcán járó-kelők közül talán 
csak minden tizedik ember olyan, aki nem köszönti a 
papot, a többi mind megsüvegeli, az uri emberek is. 
Valóban egy 300 év óta vallásáért elnyomott nép képes 
csak ilyen ragaszkodásra és odaadásra vallása, egyháza 
és annak papjai iránt. Dublinban a kath. székesegyház 
aránylag kicsiny épület, és ezért azt csak ideiglenesnek 
/«pro-cathedral»/ tekintik és nevezik; talán azért is, 
mert jogilag a magukénak tekintik az anglikánok ke-
zére játszott St. Patrick-cathedral-t is. 

Még érdekes megjegyezni, hogy a home-rule-ra a 
lordok házában (69 szavazat közül) csak három kath. 
peer szavazott (Earl of Granard, Lord Acton és Lord 
Mac Donnell) , míg a többi jelenlevő 13 kath. lord a 
home-rule ellen szavazott; ezek a lordok persze jórészt 
nem irek, hanem angolok, bár van köztük ilyen is 
(péld. Lord Killanin). A home-rule ellen szavazó kath. 
lordok ezek : Norfolk hercege, Denbigh, Gainsborough, 
Keninare, Westmeath ear/-jei, Llandaff, Gormanston, 
Braye, Clifford, Killanin, Lovat, Mowbray és Seaton 
lord-j aï. Lord Killanin beszédében, unionista létére is, 
visszautasította azt, hogy az irek nem is volnának 
képesek önkormányzatra. 

A protestáns home-rule bizottság elnöke, O'Reilly 
erre a tényre rámutatva, ezt írja a Daily Chronicle-ben : 
«Ha a home-rule pápai vagy csak katholikus kérdés 
volna, mint az orangeman-ek állítják, akkor ezek közül 
a kath. peer-ek közül egyetlen egy sem szavazott volna 
a bili ellen.» 

Bourne westminsteri kath. érsek a «suffra-
gist»-ek erőszakoskodása ellen. Fr. Bourne, mint a 
westminsteri (London) kath. érseki egyházmegyének 
főpásztora, híveihez intézett böjti pásztorlevelében rátér 
a nők szavazati jogának kérdésére is. Magában a nők 
szavazati jogának érdemi részében az érsek tartózkodik 
a véleménynyilvánítástól, bár kijelenti azt is, hogy a 
katholikusok teljes szabadsággal birnak, állást foglalni a 
nők szavazati joga mellett vagy ellene ; nyomós okok és 
tekintélyek hozhatók fel mindkét álláspont mellett. 

«Mindazonáltal — folytatja az érsek — nyájunk 
iránt való főpásztori kötelességeink egyike az, hogy óva 
intsük őket kihágásoktól és előfordulható erkölcsi hibák-

tól, amelyekbe eshetnek egyébként tán jogos törekvéseik 
érvényesítése közben. És még szükségesebb így eljárnunk 
akkor, amikor az e téren vezetők nem mind ismerik el 
a kath. egyház tekintélyét vagy talán még a keresztény-
ség elveit sem. Ezért komolyan kell kérnünk a gond-
jainkra bízott híveket, hogy igaznak vélt igényeik érvé-
nyesítése körül tartózkodjanak mindenféle olyan eszköz-
től, amely közvetve vagy közvetlenül Isten törvényébe 
ütközik. Különösen is utalunk azon személyek és vagyon 
ellen elkövetett erőszakos tettekre, amelyek már is kom-
promittálták ezt a mozgalmat és nyilvánvalóan ellen-
keznek a joggal és a szeretettel.» 

Németbirodalom. 
A bajor trónöröklés kérdése. Ez a kérdés még 

mindig nem ért el a nyugvópontra. Legújabban Stengel 
báró, müncheni egyetemi tanár irt cikket ez ügyben a 
Bayer. Kur.-ba, (Hollweck praelátussal ellentétben) azt 
állítva, hogy a bajor alkotmányjog szerint a kormányzásra 
való képtelenség nem trónfosztó ok, hanem csakis a halál 
vagy a trónról való lemondás. E két ok egyikének bekövet-
kezéséig a regensségnek hatályban kell maradnia ; a 
regensnek önhatalmú trónfoglalása és önmagának 
királlyá való kikiáltása nemcsak a regensi eskü meg-
szegése, hanem egyenes alkotmányszegés volna, amely 
egyértelmű volna a király detronizálásával. 

Stengel fejtegetéseire Hollweck praelatus, eichstátti 
tanár, nem maradt adós a felelettel, amely ugyancsak a 
Bayer. Äur.-ban jelent meg. Szerinte Stengel argumen-
tációja petitio principii. Szerinte Stengel az ő főtételét, 
t. i., hogy a trónörökléshez a bajor jog szerint nem 
kívántatik meg a kormányzásra való képesség, nem 
bizonyította be, hanem csak állította. Stengel-1 az örökös 
monarchia alapjául szolgáló magánjogi elv vezette félre, 
de ez a magánjogi elv egy közület kormányzásánál egész 
merevségében nem alkalmazható, mert itt egy magasabb 
rendű elvnek, a közjó elvének kell alárendelve lennie. 
Cselekvőképtelen egyénnek vagyonszerzési képességét 
minden jog elismeri, mert ez tisztán magánjogi elv 
uralma alatt áll ; de máskép van ez a trónöröklésnél. Mái-
maga a királyi eskü is mutatja (Stengel-t épen ezért 
tagadja a királyi eskü szükségességét a trónörökléshez), 
hogy csak cselekvőképes egyénekre szállhat át a trón a 
bajor jog szerint, habár az is igaz, hogy expressis verbis 
a bajor alkotmány úgy a cselekvőképességről, mint a 
cselekvőképtelenségről hallgat. De épen ezen hallgatás 
miatt nincsen semmi akadály aziránt, hogy egyszerű 
alkotmánytörvényi magyarázattal mondassék ki a 
bajor trónnak üresedése; ezen törvénymagyarázat nem-
csak az említett észokokra, hanem a régibb bajor alkot-
mányjogból és a mai bajor jognak egész rendszeréből 
vonható analógiára támaszkodnék. 

Ilyen stádiumban van ez a trónöröklés körül álló 
vita. Maga az új regens már hónapok előtt kijelentette, 
hogy ő a regensséget továbbra is fenntartani kívánja. 

Az első halotthamvasztás Münchenben. Furcsa 
appetitusuk van a sörivó bajor főváros progresszív 
irányú egyes korifeusainak. Alig jelent meg a rendőrható-
ság szabályrendelete a halotthamvasztásról, már azon a 
napon elhamvasztottak egy holttestet a müncheni 
krematoríumban és pedig teljesen a szabályrendelet 
negligálásával, amennyiben az illető elhunytnak (egy 
augsburgi tanító) testét elhamvasztották két barátjának 
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abbeli nyilatkozatára, hogy az elhunyt többször kijelen-
tette abbeli akaratát, hogy halála után testét hamvasszák 
el. Végakarati intézkedést nem tett az elhunyt; enélkül 
pedig a szabályrendelet tiltja a hamvasztást. Emiatt 
febr. 6-án a müncheni Rathhausban éles összeütközés 
volt a centrumpárti és a liberális tanácstagok közt a 
tanácsülés folyamán. 

II. Vilmos császár königsbergi beszéde. Ez 
évben üli Poroszország 100 éves évfordulóját az I. Na-
poleon igája alól való felszabadulásának, ami egyúttal 
a mai Poroszország nagyságának megalapítása volt. Ez 
alkalomból Königsbergben II. Vilmos császár résztvett 
az ottani evangélikus dómban tartott hálaadó isteni tisz-
teleten, majd ö nyitotta meg a Keleti-Poroszország «Land-
tag#-ját egy monumentál is beszéddel. Minket e beszéd-
ből főleg az érdekel, hogy a császár reámutatott arra, 
hogy Poroszország az ő 100 éves fennállását és a Német-
Birodalom az ő felépítését és jövő biztonságát nem a 
hadi babérnak, a jólétnek, a tudománynak stb. köszön-
heti, hanem benne a német népben rejlő erkölcsi erő-
nek. Még nagyobb fontosságú azonban az, amit a val-
lásról és a hazáról mondott. 

«Mi nem ülhetjük meg szebben ezt. az évfordulót, 
mint azon fogadásnak megújításával, hogy mindig 
igyekezni fogunk multunkhoz és őseinkhez méltók ma-
radni és a tőtök örökségbe hagyott eszményeket és vallási 
javakat ápolni és gyarapítani a hazáért való áldozatos 
munkára. Ez legyen a mai tartományi gyűlésnek elhatá-
rozása is. Akkor Keleti-Poroszország most is úgy, mint 
100 év előtt, példaképül fog lebegni a többi testvérállam 
szemei előtt és férfiakat fog a tett mezejére szólítani, 
ha — amitől Isten őrizzen — a király ismét kénytelen 
volna felhívást intézni a harcra a haza becsületéért és 
szabadságáért.» 

Zsidó rabbinusok a halottégetés ellen. Az 
izraeliták családi lapjában, a «Die Laubhütte»-ben 
Dr. S. Meyer regensburgi kerületi rabbinus elismerés-
sel emlékezik meg a bajor püspököknek a lialottégetés 
ellen kibocsátott böjti pásztorleveléről. Ezen szabályokat 
bármely zsidó is elfogadhatja, ha neki a Szentírás Isten 
szava, amelynek tekintélye előtt meghódol. S. Meyer 
továbbá kimutatja azt, hogy nemcsak a Szentírás kívánja 
a földbe temetkezést, hanem a talmud is. Meyer szerint 
súlyos vétséget követ el tehát az a rabbinus, aki a 
halotthamvasztással kapcsolatban vallási szertartást 
végez. 

Szerbia. 
Konkordátum Szerbia és a római kúria 

k ö z ö t t . A balkáni katholikusoknak, nevezetesen az 
albánoknak, jelenleg Ausztria-Magyarország a protek-
tora. De Szerbia fél ettől a protektorátustól azért, mert 
így Ausztria az ezentúl Szerbiához csatolandó részekben 
is bírna a kath. vallású albánokra állandó befolyással. 
Ezért a vallásilag türelmetlen Szerbia, a Journal de 
Bruxelles legújabb jelentése szerint, követet küldött a 
pápához, hogy az Rómában készítené el az útját egy 
konkordátum megkötésének. Ha ez a hír megfelel a 
valóságnak (az Osservatore Romano a mult héten még 
dementálta az első híreket !), akkor persze előreláthatóan 
szerb területen az osztrák-magyar protektorátusnak vége 
fog szakadni. 

A függetlenné váló Albánia kath. vallású lakosaira 

nézve azonban mindenesetre továbbra 
fenn fogja tartani Ausztria-Magyarország protektorátusát, 
bár Olaszország egy 1897. évből kelt egyezségre hivat-
kozva, maga részére mindenben teljes reciprocitást 
kíván a Balkánon és így követeli részét a protektorátus-
ban is. 

Ausztria-Magyarország balkáni protektorátusát már 
a XVII. században elismerte a török a konstantinápolyi 
(1681.),karlovitzi(1699.), passairoviczi (1718.) és belgrádi 
(1739.) békeokmányokban. 

A Szerbiával kötendő konkordátum hihetőleg azon 
elvek alapján lesz megkötve, melyek az 1886. évben 
Montenegró és a Kúria között kötött konkordátum 
alapját képezik. 

Palesztina. 
A S z e n t f ö l d új C u s t o s - á n a k m e g é r k e z é s e 

J e r u z s á l e m b e . P. Carcaterra Honoratus, olasz szent 
Ferenc-rendi szerzetes, a Szentföld új Custos-a, mult 
héten tartotta bevonulását Jeruzsálembe. A vasútnál a 
politikai és az egyházi hatóságok képviselői várták, 
török katonák díszkiséretet adtak neki a bevonulás-
kor ; a S. Salvatore templomhoz érkezvén, itt a francia 
főkonzul üdvözlő beszéddel fogadta mint Franciaország-
nak, a szent helyek protektorának, képviselője. 

Az új Custos-nak rendkívüli teljhatalma van (pápai 
«visitator«) a szentföldi Szentferencrendiek reformálására 
nézve is, másrészt is a Custos-t a pápa nagyobb önálló-
sággal ruházta fel a renddel szemben, mintsem eddig 
volt neki. P. Carcaterra nem homo novus a Szentföldön, 
ő már régebben is hosszabban tartózkodott ottan. 

Tibet. 
A D a l a i L a m a v i s s z a t é r é s e T i b e t b e . Buddhá-

nak mostani reinkarnációja, a jelenlegi Dalai Lama 
(uralkodik immár 38 év óta, életkora is 38 éves) nem 
akar olyan gyorsan kimúlni az árnyékvilágból és át-
menni a nirvana-ba, mint azt vallása kívánná. A Dalai 
Lama-nak ugyanis csak 18-ik életéveig volna szabad 
uralkodnia és akkor meg kellene halnia ; és azután 
utódja lesz egy olyan csecsemő, aki ama percben szü-
letett, amelyikben a Dalai Lama meghalt. Ezen rendszer 
mellett tulajdonképen köztársasági uralom van Tibet-
ben; a kiskorú Dalai Lama helyett a lámák előkelőbbjei, 
a Dalai Lama gyámjai, uralkodnak. De ez a mostani 
Dalai Lama, amikor 18-ik évét betöltötte, államcsíny 
útján továbbra is uralmon maradt, és mikor a lámák 
12 év után 1904-ben (a Dalai Lama 30 éves korában) 
ennek véget akartak vetni, ő az oroszok barátságát 
kereste és Indiával megszakította az összeköttetést, ami 
miatt azonban az angolok Tibetet ideiglenesen megszál-
lották (Younghusband ezredes expedíciója!) és az orosz 
befolyást megtörték. A Dalai Lama ezen megszállás tar-
tama alatt Kinába menekült és 1908-tól 1909. év végéig 
Pekingben lakott, míg Lliasá-ban addig a Ta s hi Lama 
(egy második Buddha-inkarnáció) uralkodott. 1910. már-
ciusban azonban ismét menekülnie kellett — most a 
kinaiak elől, kik Tibetet megszállották — és Kalkuttába 
jött és itt időzött 1912. év végéig ; ezalatt pedig Tibetet 
a kinaiak megszállva tartották. Végre 1912. októberben 
a kínai sereget visszavonták, a Dalai Lama pedig vissza-
tért Lhasa-ba és elfoglalta ismét palotáját («Potala»). Az 
egész dolog Anglia műve volt. Angliának érdeke a független 
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Tibet (válaszfal Oroszország és Kina ellen); ezért kész 
volt újra feltámasztani ezt a szerzetesi hierokráciát. 

A Dalai Láma mennyire mozgékony ember, hogy 
már mult pénteken már Szent-Pétervárra érkezett 
M. üordjeff', a Dalai Láma külön követe ; ez ugyanazt 
célozza, mint az épen ott időző mongolországi küldött-
ség, t. i. támogatást kérni Kina ellen. A Dalai Láma 
ezenkívül egyúttal most az angol befolyástól is függet-
leníteni akarja magát, mert az angolok tétlenül nézték 
a kínaiak garázdálkodását Tibetben. 

VII. HÍREK A TUDOMÁNY VILÁGÁBÓL 

Nagyszámú görög kódexek fe l fedezése a 
thessaliai Meteora kolostorok egyikében. A «Neue 
Jahrbücher für das Klass. Alterthum» közli J. Draesike 
tanár jelentését, hogy az egyik Meteora kolostorban 
(hét ilyen van a régi Peneios völgyben, Larissa közelé-
ben), melyet Konstantinápolyból menekülő görög szer-
zetesek alapítottak a XIV. században, Bees görög pro-
fesszor 1908—9-ben 1124 görög kódexet talált, majd később 
még több, ismeretlen kódexre bukkant a S. Stephanos 
nevű kolostornak egyik elrejtett termében. A legrégibb 
irásü kódex (Chyrsostomusnak Homiliái Szt. Jánoshoz) 
861—2. évekből való. De tartalmilag még értékesebb 
kódexek is kerültek napvilágra, a többi közt szent 
Hippolit-nak müvei, az Ilias többféle másolata, Sophocles 
két drámája, Demosthenes szónoklatai stb. 

zn X. KÖZGAZDASÁG 0 Q 

A H u n g á r i a b a n k r é s z v é n y t á r s a s á g . (Buda-
pest, IV., Koronaherceg-utca 18.) Mindenki előtt isme-
retes, hogy hazai vezető pénzintézeteink egy-kettő 
kivételével nem keresztény kezekbe jutottak. Ezt meg-
érzik a katholikus sajtó és a katholikus jótékony-
sági egyesületek, intézetek. Mert amíg a keresztény-
ellenes sajtónak és mindenféle nem keresztény jóté-
kony intézeteknek marokkal adják a segélyt, a támo-
gatást, addig a keresztény sajtó itt-ott kegyelemből 
kap egy-két hirdetési díjat, azt is a legalacsonyabb 
árszabás szerint, a keresztény jótékonyság pedig leg-
följebb 10—20 fdléres alamizsnához jut, pedig ezek 
a nem keresztény pénzintézetek a keresztény társa-
dalom tőkebetéteiből, papir- és részvényvásárlásai-
ból gazdagodnak és osztogatják a dús jövedelmeket 
az igazgatósági tagoknak, részvényeseknek. 

Tavaly kezdte meg működését a legelső, nagyobb 
alapítású, keresztény alapon álló vezető pénzintézet, 
a «Hungária» bank részvénytársaság, melynek félévi 
üzleteredményét alantabb közöljük. Itt csak felhívjuk 
figyelmét olvasóinknak erre a szolid és teljesen meg-
bízható Hungária bankra, mint ahova a legnagyobb 
megnyugvással helyezheti el takarék betétjeit és ahol 

a legjobb feltételek mellett lebonyolíthatja sorsjegy, 
értékpapír, gabona adás-vétel és mindenféle ingatlan 
kölcsönök, parcellázások iránti jogügyleteit. 

A «Hungária Bank r. /.» igazgatósága febr. 8-án 
d. e. 10 órakor a bank helyiségeiben ülést tartott, 
amelyen megállapította az 1912. csonka üzleti év 
mérlegét. A nyereség- és veszteségszámla 139.118*70 
K. tiszta nyereséget mutat ki, amely pro rata tempo-
ris a részvénytőke mintegy 672°/o-os kamatozásának 
felel meg. Az igazgatóság a február hó 24-én meg-
tartandó közgyűlésen a részvényeseknek részvényen-
ként 7 K. (4°/o) osztalék kifizetését fogja javasolni. 

Mérlegszámla : Vaggon. Készpénz 112.612*46 K. 
Pénzintézeteknél elhelyezett tőkék 1,349.726-14 K. 
Váltók 3,629.351-31 K. Értékpapirok 84.399-05 K. 
Ércértékek 3.415*46 K. Törlesztéses jelzálogkölcsön 
350.000 K. Parcellázásra megvett ingatlan és fel-
szerelés 383.661-86 K. Folyószámlák 2,781.48293 K. 
Adósok 270.00266 K. Részvényesek részvénybefize-
tési számlája 450.720 K. Különféle aktivák 15.208*31 K. 
Alapítási költségek 69.081-35 K. Berendezés 49,949-22 K. 
Összesen 9,549.61075 K. 

Teher: Részvénytőke 5.00Ü.0Ü0 Kor. Betétek 
3,467,231-41 K. Hitelezők 511.512-13 K. Átruházott 
törlesztéses jelzálogkölcsön 350.000 K. Különféle 
passivák 10.675-67 K. Átmeneti tételek 71.072"84 K. 
Nyereség 139.11870 K. Összesen 9,549.610"75 K. 

Eredméngszámla : Kiadások : Kamatok69.690 86 K. 
Üzleti költségek, tiszti fizetések és lakbérek 144.459"59 K. 
Tőkekamatadó 5.360'40 K. Leírások a berendezésből 
és alapítási költségekből 19.899*30 Kor. Nyereség 
139.118-70 K. Összesen 374.528*85 K. 

Bevételek: Kamatok 231.20570 K. Jutalékok 
40.119*95 K. Ércértékeken és devisákon nyereség 
1.739-22 K. Különféle bevételek 12.480*06 K. Gabona- és 
áruosztály bevételek 88.983*92 K. Összesen 374.528.85 K. 

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos : 
Dr. HANUY FERENC, egyet, tanár ( IV . , Duna-u. 3 . ) 

Főmunkatárs és szerkesztő-helyettes : 

Dr. WOLKENBEKG ALAJOS, egyet, tanár (I. , Bertalan-u. 2 4 . ) 

Stephaneum nyomda r. t., Budapest VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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Ajánlom t e l j e s s z a v a t o s s á g m e l l e t t fajtiszta egy 
és két éves gazdag gyökérzetü szokván.viiiiiiíí-
só()U f&so It v á n y a i m it a legjobb bor- és csemege-
fajokban. Közöttük „ H r c á c z a " (bánáti Rizling) a 
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császár előtt. 2. Szeparációs tünetek Elsass-Lothringen-ben. 
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Az egyház és a müveit osztályok-
Irta : WOLKENBERG ALAJOS DR. 

A műve l t osztá lyok lelki gondozása élet-
ké rdése az egyháznak, ezt m i n d n y á j u n k n a k érez-
n ü n k kell. 

A n é m e t ka tho l ikus papságnak n é h á n y 
esz tendő óta egyenesen akc ió -p rog rammjá t képezi 
a l e lk ipász to rkodásnak ez az ága, melye t Faul-
haber1 speyer i p ü s p ö k a n é m e t ka tho l ikusok 
mainz i naggyűlésén a m o d e r n le lk ipász torkodás 
l egnagyobb p r o b l é m á j á n a k nevezet t . Mint ahogy 

1 M. Faulhaber : Priester und Volk. Mainz 1911. 18. o. 

a svájci papság — m o n d t a — r o p p a n t f á radságok 
közt j á r j a és szenteli meg az Ú r igéivel és kegyel-
mével a hegyeket , úgy kell a m o d e r n lelkipász-
to rkodásnak , ha bá rmi ly erőfesz í tésekbe ke rü l is, 
oda tö rekedn i , hogy a szellemi élet m u n k á s a i -
nak, a m ű v e l t osz tá lyoknak lelki gondozásá ra 
vál lalkozzék s ezeket az osztá lyokat is beál-
lítsa a ka tho l ikus közélet m u n k á s a i közé. Ket te ler 
p ü s p ö k r e hivatkozik, aki n e m c s a k a m u n k á s o k 
és a középosztá ly százezreinek tud t a fe l tárn i a 
keresz tény és ka tho l ikus kötelességeket , h a n e m 
írt «a nemesség kötelességeiről» is, t. i. a szel-
lemi élet m u n k á s a i n a k magán és közéleti ka tho-
l ikus téladatairól . 

Meglepő, hogy épen Németországban , ahol 
a ka tho l ikusok poli t ikai és t á r sada lmi szervezet t -
sége a l egk i tűnőbb , mi lyen éles, szinte túlzó fel-
fogás u r a l k o d i k a m ű v e l t osztá lyok vallási kö-
zönyérő l . 

Az Akademische Bonifacius-Korrespondenz 
1911. évi 4. száma vi lágszemléjében ezt í r j a : 
«A m a g a s a b b képzet tségű osztá lyok (a ka tho-
l ikus ügyek számára ) te l jesen e lvesz te t teknek 
tek in tendők . A latin országokról , Olasz- és 
Spanyolországró l , Por tugá l iá ró l , s első s o r b a n 
Franc iaországró l ez a legte l jesebben b i z o n y o s ; 
itt a műve l t osztá lyok á l ta lában véve, ha n e m 
is t ámadó lag ant ikler ikál isok, m i n d e n e s e t r e sza-
badgondo lkozók és r emény te l enü l k ö z ö m b ö s e k 
vagy legalább is szkept ikusok. Az angolszász 
f a jnak országaiban he lyenk in t j obbak , de ko rán t -
sem biz ta tók az á l lapotok. Ausz t r iában , ahol a 
helyzet két d e c e n n i u m előtt még egyenesen le-
sú j tó volt , néme lyek m a m á r j o b b á l lapo toka t 
észlelnek, v iszont m á s o k e rős pessz imizmussa l 
í télnek a helyzetről , és m i n d e n e s e t r e bölcs d o l o g 
a poli t ikai s ikerekből a vi lágnézet vá l tozására 
m e s s z e m e n ő következ te téseket n e m vonn i . Anglia 
vallási t ek in te tben is konze rva t ív s áll a régi 
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vallásos alapokon, viszont a konverziók ügye 
egészen elrekedt. Az északamerikai vallási álla-
potokról vigasztalanok a jelentések. Németország-
ban az értelmiség protestáns része a pozitív 
kereszténységtől jóformán elpártolt, a katho-
likusok azonban, különösen a rajnai tartományok-
ban és Westfaliában, még erős katholikus érzé-
SÜek, de viszont észrevehető a visszavonulásuk 
a katholikus közügyektől. Tehát mindenütt erős 
veszteségek a katholikus egyház kárára anélkül, 
hogy hamarjában az állapotok javulására számí-
tani lehetne». 

Ha mindez igaz, akkor a keresztény és katho-
likus gondolkodás legteljesebb szekularizációjá-
nak mesgyéjén állunk, amint pl. mirólunk a 
legnagyobb optimizmussal sem állíthatja valaki, 
hogy jobban állanánk, mint ahogy az a szemle 
írja a különböző országok értelmiségéről. 

Pedig a művelt országoknak megnyerése, 
megtartása, kinevelése, vallási ügyekben való 
kulturája a legvitálisabb érdeke az egyháznak. 
Ezt ugyancsak nem szükséges bizonyítani. 
Ezeknek katholikus szelleme nélkül a népnek 
lelke is el fog veszni az egyház s a katholikus 
közügyek számára. Az eszmék, a gondolkodás, 
az érzések soi sa az, hogy amit ma egyetemi 
katedrákon tanítanak s az értelmiség vall, érez, 
tanúsít, azt a közélet, az olvasmány, az a veze-
tés, melyet az értelmiség hivatalból és nem hiva-
talosan gyakorol a népre, holnapra a nép lel-
kéig viszi, ahol a theoriákból gyakorlat, a val-
lási közömbösség és amoralisztikus világnézetből 
züllés és bűntények lesznek. 

Csak valamilyen lelkipásztori érzékkel biró 
pap a világegyház érdekén, a tömeggondozás és 
tömegmérgezés szempontján kívül tekintetbe 
veszi a másik erős szempontot is, mely az értel-
miség lelki gondozását, akár általánosabb, akár 
egyéni ez, sürgeti: a halhatatlan lélek jogait, 
a család üdvét, az isteni küldetést, az apostol 
példáját: mindenki szolgájává lettem, hogy annál 
többeket megnyerjek, azokat is, akik a törvény 
alatt valának és azokat, akik törvény nélkül 

ÄNGSTER JÓZSEF és FIA 
orgona- és harmonium-gyár, PÉCS. 

• O Alapittatott : 1867. évben. O O 
A bpesti Bazil ika nagy orgonájának épitői. 

Csak e lső dijakkal kitüntetve. 
Pécsi orsz. kiállításon legelső dijjal, állami aranyéremmel kitüntetve. 

valának (I. Kir. 9. 19—21.). A tömeg lelkét épen 
úgy, mint a Nikodemus-lelkeket. 

Ekként az értelmiség lelki gondozásának 
szüksége és kötelessége nyilvánvaló, s a némely 
oldalról hallható fanyar kifogás, hogy épen ezzel 
az osztállyal alig lehet valamire menni, ennek 
a munkának csak nehézségeit és akadályait jelzi, 
de a kötelesség alól ki nem ment senkit. 

Faulhaber püspök első és legfőbb maximája 
ebben a kérdésben ez : legyetek egymás iránt biza-
lommal ! Az értelmiség és a papság. S ennek az 
intésnek nagyon is megvan a maga oka és alapja. 

Az Alig. Rundschau hasábjain írja az aláb-
biakat egy jóérzésű katholikus: «A mai klérus 
számára a figyelmére és segítségére méltó ember — 
eltekintve a nők lelki gondozásától — a munkás 
embernél kezdődik. Klérusunk legfőbb feladatát 
a legegyoldalúbb szociális tevékenységben látja, 
amely az értelmi osztályt meglehetősen elidege-
níti a klérustól, a birtokos- és munkaadó-osz-
tályt pedig egyenesen provokálja. Hát lelkipász-
torkodás ez?» 

És tényleg, amint kiváló érdeme nálunk is 
s az egész földkerekségen a klérusnak a szegény 
nép, a munkás nép atyai szeretete és gondozása, 
épen olyan fogyatékossága munkájának az ér-
telmi osztálynak, ha nem is kerülése, de vallási 
tekintetben kevesebbre becsülése. 

Akik csakugyan megfordultak katholikus kö-
reink, más egyesületeink életében, azoknak lát-
niok kellett, hogy a papság egész lelkével ott 
van ebben a munkában s az értelmiség mind-
azon férfiaival a legodaadóbb készséggel érintke-
zik, akik a katholikus akciók iránt érdeklődnek, 
ezeket keresik. 

Viszont ez nem mutatkozik elégségesnek. 
Egy-egy társadalmi egyesületben a pasztoráeió-
nak csak igen csekély, csak kikezdő része tör-
ténhetik s keresni kell a pasztorálni valókat, 
állandó és benső érintkezésben kell hajlékonyakká 
tenni a lelkeket arra, hogy átadják magukat a 
gondozó, jól nevelő lelkipásztori gondnak. 

Erre a munkára a mi klérusunkban hiánv-

Ajánlják kitűnő hangú és erős szerkezetű 
légnyomatu és elektromos berendezésű 

ORGONÁIKAT 
a legjutányosabb árak mellett, művész ies 
kivitelben, o o o Raktáron kitűnő hangú 

harmoniumok minden nagyságban. 
Elektromos fu j t a tó készülékek. Árjegyzéket k ívána t ra ingyen. 
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zik nem a képesség, nem az odaadás, hanem a 
biztosság és bátorság. Jóformán külső okok idézik 
elő azt a bizonytalanságot, zavart, félénkségét, 
olykor a visszataszító merészséget, melyet pap-
jaink előkelő kőiben tanúsítanak. Papjaink leg-
nagyobb része a munkás- vagy középosztályból 
küzdi fel magát — s ez a küzdelem a szó teljes 
értelmében igaz — a papságig. A szemináriumi 
nevelés, legalább mai iránya szerint, nem nyitja 
meg szemét más körök felé, mint amelyben szü-
letett és nevelkedett a candidátus sacerdotii. 
A szünidő, amikor alkalom volna más körökben 
is mozogni, megint csak a megszokott körben, 
gondolkodásban telik el. Ignoti nulla cupido, 
semmi sem mutat arra, hogy ez a fiatal ember 
más feladatokat is fog és akar meglátni, mint a 
szegényeknek — sensu strictissimo — való evan-
gélium-hirdetést. És mindezt teljessé teszi egy-
felől a tényleg meglevő szociális munka, mely 
künn a pasztorációban teljesen' leköti erőit, 
másfelől az az igen romboló és az egyházi élet 
minden körében divó felfogás: ez csak falun tud 
prédikálni és működni, ez nem való városba, 
a másik csak városi helyen tud jól működni. 
Természetesen ezzel a felfogással egészen vége 
annak, hogy a pap a maga képzettségével és, 
bátran mondhatjuk, sokoldalú képzettségével 
minden körben és téren általánosabb és jó mun-
kát végezhessen. 

Pedig ha megvannak az akadályai az értelmiség 
körében szükséges lelki gondozásnak, megvan-
nak ennek a munkának jó kilátásai is. Senki 
sem tagadhatja, hogy aminő robajjal folyik odaát 
a romboló munka épen az értelmiség szellemi 
és erkölcsi javai ellen, épen olyarç, sőt sokkal 
erősebb ebben a körben a vágyakozás és törek-
vés arra, hogy partot, talajt fogjanak a lelkek 
erkölcsi téren és megkapják azt a gondozást, 
melyhez a művelt lelkeknek joguk van. 

Azért a középiskolai nevelés és tanítás, az 
egyetemi évek alatt az ifjakra forditott gond ma 
a legjobb földbe esnek. És a szemináriumi neve-
lés és képzésnek egyik nagy feladata, hogy erre 
a munkára ráterelje a felnövő klérus figyelmét. 

Ennek a munkának szolgálatában áll Joh. 
Schulte kapucinus atyának most megjelent műve : 
Die Kirche und die Gebildeten (Herder, 1912.), 
mely kivált II. részében azokról az eszközökről 
mondja el az igazán katholikus gondolatokat, 
melyekkel az értelmi osztály szellemi és erkölcsi 
megmentésén kell munkálkodni. 

T ö r v é n y j a v a s l a t - t erveze t a k a t h o l i k u s 
a u t o n ó m i á r ó l . Már Apponyi Albert gróf kultusz-
minisztersége alatt készen állott egy törvényjavaslat-
tervezet a kath. autonómiáról, amely igen rövid, 
néhány szakaszban kívánta csak törvénybe iktatni 
az autonómiát, ráhagyva az autonomiai szervező-
kongresszusra, hogy a főkegyúr jóváhagyásával al-
kossa meg az autonómiai szervezeti szabályzatot. 

Most a Pesti Hirlap febr. 11. számában egy, az 
Apponyi-félétől eltérő szövegű, annál jóval hosszabb 
és kimerítőbb törvényjavaslat látott napvilágot, ame-
lyet állítólag Zichy János gróf kultuszminiszter ké-
szíttetett volna elő és véleményezés végett megkül-
dött volna a megyéspüspök uraknak. (A legutolsó 
konferenciában a nmlt. püspöki kar valóban egy 
ilyen javaslattal foglalkozott.) A kormány félhiva-
talosa útján a tervezet authentia-ját nem veszi taga-
dásba, hanem azt csupán «előadói tervezet»-nek mi-
nősíti. 

Egyelőre jónak látjuk e szöveget egész terjedel-
mében itt közzétenni: 

Törvényjavaslat a kath. önkormányzatról. 
A kath. önkormányzat az 1848. évi XX. t.-c. 

2. szakaszának elvi kijelentése alapján jelen törvény-
ben becikketyeztetik a következőkben: 

1. §. A magyarországi kath. egyház önkormány-
zati jogánál fogva maga intézkedik a szervezetével, 
alkotmányával, valamint a főkegyúri jogintézmény 
sérthetetlenségével megegyező módon és a főfel-
ügyeleti jog korlátain belül vallási, egyházi ügyeiben, 
kezeli egyházi, oktatási, nevelési, jótékonysági célokra 
szolgáló alapjait és alapitványait; szükségleteinek 
fedezésére vagyont gyűjthet, igénybe veheti hívei-
nek — teherviselési képességük arányában — anyagi 
hozzájárulását, e célból egyházi adót és egyéb szol-
gáltatásokat vethet ki, amelyek közigazgatási uton 
érvényesíthetők. 

2. §. Az önkormányzati jog célszerűbb gyakor-
lása végett ő felsége, az apostoli király, mint főkegyúr 
felhívása alapján, egyházi és világi férfiak bevoná-
sával és azok közreműködésén nyugvó önkormány-
zati szervezet létesítendő. Az önkormányzati szerve-
zet részletes szabályait az egyházi főhatóságok hozzá-
járulásával és ő felsége az apostoli király jóváhagyá-
sával az ő felsége által egybehivatott szervező gyűlés 
állapítja meg, a főkegyúri jog és a kath. egyház 
hierarchikus szervezetének szem előtt tartása mellett 
és fennálló törvények, különösen pedig a jelen 
törvény korlátai közt. 

3. §. A vallás- és közoktatásügyi miniszter keze-
léséből átadandók a kath. önkormányzatnak gon-
dozásába a magyarországi kath. vallás- és tanulmányi 
alap és az azokból fenntartott vagy segélyezett közép- és 
főiskolák. 

Az alapok és alapítványok kezelésénél ő felsége 
legfelsőbb elhatározásának ezidő szerint fentartott, 
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a jövőben fentartandó ügyek intézésében ő felsége 
döntését tartozik az önkormányzat a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter út ján eszközölni. 

A középiskolákat illetőleg az önkormányzatot az 
ál lamkormánnyal szemben ugyanazon hatáskör illeti 
meg, amelyet az 1883: XXX. t.-c. 41. §-a 1 az erdélyi 
kath. státus számára fentartott, úgy, amint az alkal-
mazásba vétetett vagy a jövőben az ál lamkormány 
és az önkormányzat megegyezésével alkalmazásba 
vétetni fog. 

A kath. főiskolákra nézve a vallás- és közokta-
tásügyi miniszter rendeleti uton intézkedik, hogy az 
alapításból eredő szerzett jogok tiszteletben tartása 
mellett, azok az ál lamkormány részéről ugyanazon 
elbánás alá vétessenek, mint az autonom felekezeti 
főiskolák. 

Az erdélyi kath. státusnak a kormány kezelése 
alatt álló alapjai és alapitványai átadása tekinteté-
ben a jelen törvénynek a magyarországi vallás- és 
tanulmányi alap átadására vonatkozó intézkedések 
megfelelően alkalmazandók. 

4. §. A budapesti tudományegyetem fentartására 
szolgáló egyetemi alap mostani állapotában meg-
hagyandó mindaddig, amíg a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter az önkormányzati szervezettel az alap 
jövendő kezelése, jövedelmeinek mikénti fölhaszná-
lása iránt végleges megállapodásra nem jut. Végle-
ges a megállapodás akkor, ha azt a törvényhozásnak 
mindkét háza a miniszter jelentése alapján tudomá-
sul veszi és a főkegyúr jóváhagyja. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter kezelése 
alatt álló alapítványok szorosan megvizsgáltatván, 
azok, amelyek katholikus jellegűek, a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter és az önkormányzati szervezet 
közös megállapodása alapján az utóbbinak kezelé-
sébe adandók. A megállapodás módjára nézve ugyan-
azon eljárás követendő, mint az egyetemi alapnál. 

Meg nem egyezés esetében a vitás kérdések, 
valamint az alapok és alapítványok átadásából ne-

1 1883. évi XXX. t.-c. 41. §-a: «Az erdélyi részekben a 
kath. státus által fentartott és vezetett középiskolákra vonat-
kozólag mindazon jogok, melyeket eddig a katholikus státus 
gyakorolt, érintetlenül hagyatnak». 

V. ö. 1893. december 24-én 54.061. sz. vallás- és közokta-
tásügyi min. rend. szabályzatot, az erdélyrészi r. kath. státus-
nak az általa fentartott és vezetett középiskolákra vonatkozó 
hatásköre tárgyában. (1893. R. T. 2880.) 

talán eredő mindennemű követelések, amennyiben 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter és az önkor-
mányzat szervezete közt kölcsönös egyezség út ján 
kiegyenlíthetők nem lennének, avagy a törvényhozás 
valamelyik házának hozzá nem járulása okából vég-
leges megállapodás elérhető nem volna, ép úgy az 
egyes egyének által támasztott követelések, a rendes 
bíróság előtt bélyeg- és illetékmentesen érvényesí-
tendők. Elsőfokú bíróságnak a budapesti kir. tör-
vényszék jelöltetik ki. Az ilynemű pörök a felebb-
viteli bíróságok által soron kívül intézendők el. 

5. §. Mindaddig, amig a katholikus önkormány-
zati szervezet legfelsőbb jóváhagyást nem nyer, 
a mostani jogállapot változatlanul fentartandó. Köte-
les azonban a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
a jelen törvény kihirdetése után nyomban eljárni, 
a szervezőgyülés egybehivását legfelsőbb helyen 
kérelmezni, a jelen törvény alapján alkotandó új 
önkormányzati szervezeti szabályzat legfelsőbb jóvá-
hagyásától számított egy éven belül pedig tartozik 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter a vallás- és 
tanulmányi alapot az önkormányzat kezelésébe át-
adni, a többi alapítványok átadását is fokozatosan 
eszközölni, alapul véve a legutolsó naptári évben 
készült vagyoni kimutatásokat és a létező leltárakat. 
Jogában áll a kath. önkormányzati szervezetnek 
valamely katholikus jellegűnek állított alap vagy 
alapítvány kiadását kívánni, működésbe lépésétől 
számított 15 éven túl azonban már csak rendes bírói 
uton. A birói illetékességre és eljárásra a 4 szakasz 
végső bekezdésében foglaltak ezen keresetekre is kiter-
jednek. 

6. §. A jelen törvény hatálya, a társországok 
kivételével, a magyar birodalom egész területére ki-
terjed. 

7. §. A törvény végrehajtásával a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter bizatik meg. 

BE II. AZ OROK VAROSBOL EB 

Az « O s s e r v a t o r e R o m a n o » é s z r e v é t e l e i 
F i n o c c h i a r i - A p r i l e b e s z é d é r e . Az (.(Osservatore 
Rom.» f. é. febr. 12. vezércikkében kijelenti, hogy 
eddig szándékosan tartózkodott a Caron-ügyre vo-
natkozó bármiféle közléstől, egyrészt az ilyen még 
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végleg el nem intézett ügyek kényességére való tekin-
tettel, de főleg azért, mert ezen üggyel nem foglal-
kozhatott volna máskép, mint visszamenve annak elvi 
kiindulási pontjára, t. i. hogy kath. hitelvi szempont-
ból az <nexsequaturr> követelése nem más, mint meg-
csorbítása a pápa legfőbb, a javadalmak körül is, 
főleg pedig a püspöki székek betöltése körül való 
intézkedési szabadságának, és ennyiben az «exse-
quatur» a pápa ellen elkövetett jogsérelem marad 
még akkor is, ha az «exsequatur» csupán a java-
dalom anyagi részére («temporalité») nézve követel-
teltetnék is meg, mert ez esetben is úgy állana a dolog, 
mintha a javadalmazásra vonatkozó jog megvonása 
útján, az államnak a lelki hatalom felett is intézke-
dési joga volna. És mivel az olasz állam (a garan-
cia törvényben) magának arrogálta az «exsequatur» 
megadásának vagy megtagadásának jogát, ezzel fel-
tétlenül jogbitorlást követett el a pápa lelki jogha-
tósága ellen. Ilyen helyzetben, mondja tovább az 
0. Rom., a legkevesebb, amit ő tehetett, az, hogy a 
szóban levő törvénynek (garancia-törvény), mint 
joghátrányt tartalmazó törvénynek, a szöveghez 
szigorúan ragaszkodó, szoros magyarázatát vélte csak 
elfogadhatónak. 

Ezzel egyenes ellentétben, folytatja az Oss. Rom., 
Cáron esetében a kormány a törvény szövegén túl-
menve, formális vizsgálatot ejtett meg Cáron ellen, 
amelynek folyamán Cáron genovai érsek, eddig 
cenedai püspök, terhére róttak fel részben olyan csele-
ményeket, amelyek főpásztori kötelességeivel estek 
össze (így : hogy a meg nem szentelt zászlókat és 
jelvényeket kitiltotta a templomból stb.), másrészt 
pedig olyan állításokat tudtak be ő neki, amelyek 
egy, általa előzőleg ajánlott lapban jelentek meg, és 
ezen adatok alapján azután eljutottak olyan követ-
keztetésekre Cáron személyét illetőleg, amelyeknek 
ellenkezőjét kapták volna, ha Cáron felől, az előírt 
szabályok szerint, a három prefektusnak és a mi-
niszterelnöknek véleményét kérte volna ki. 

«Ezután — fejezi be az Osserv. Rom. — nem 
lehet mást gondolni, minthogy egy, már magában is 
az egyház szabadságára és függetlenségére nézve 
sérelmes törvénynek még sérelmesebb magyarázatát 
óhajtották adni, tetőzve ezen új verdikt által az egy-
ház jogainak szisztematikús megtagadását és letöré-
sét egy újabb, specifikus erőszakossággal.» 

Ézt írja az «Osservatore Romano». 
Ami mármost a genova-i érseki szék ellátását 

illeti, az igazságügyminiszter nyilatkozata után alig 
lehet szó arról, hogy Cáron Genová-ba menjen. Pe-
dig a genovai hivek 12.000 lira évi jövedelem bizto-
sítását és egg palota használati jogát készülnek fel-
ajánlani a Szentatyának, ha Cáron-1 az exsequatur 
megtagadása dacára Genová-ba küldi; ezen ajánlat 
elfogadása esetében Cáron venné át a genovai egy-
házmegye kormányzását, de az állammal szemben a 
vikárius képviselné azt. Mégis valószínűbb az, hogy 

a Szentatya Rómába hivja Caron-t és őt ott vala-
mely javadalommal kártalanítja, meghagyván őt to-
vábbra is névleg genova-i érseknek, helyette azon-
ban egy apostoli adminisztrátor fogja a megyét kor-
mányozni. 

Cáron ügyében különben szeptember 12-én egy 
újabb, ötödik interpellációt is intéztek az igazságügy-
miniszterhez. Arrivabene képviselő kérdezte meg a 
minisztert, vájjon a kormány tekintettel volt-e min-
denféle információra, melyet Caron-ra nézve ka-
pott? Az interpellációnak háttere az, hogy Cáron 
püspök a képviselőhöz, még a parlamenti tár-
gyalás előtt, levelet intézett, amelyben olasz hazafiúi 
érzelmeiről tesz nyilatkozatot; és Arrivabene ezt a 
levelet átadta az igazságügyminiszternek. Finocchiari 
miniszter az interpellációra azt felelte, hogy bár a 
kormány elé terjesztette e levelet is, és a kormány 
méltatta is e levélnek tartalmát, de ő, a miniszter, 
nem tudta már megakadályozni az «exsequatur» meg-
tagadását kimondó kormány-határozatot. 

X. P i u s , m i n t a r ó m a i C a m p a g n a e r k ö l c s i 
r e g e n e r á t o r a . H. Jolg francia szociologus, a Corres-
pondant munkatársa, hosszabb cikksorozatban foglal-
kozott már évek óta az olaszországi szociális viszo-
nyokkal; most megjelent könyvében pedig Róma és 
a római Campagna szociális viszonyaival foglalkozik. 
Az olasz sajtó, bár kellemetlen igazságokat mond el, 
komolyan foglalkozik a könyvvel. így megállapítja 
a többi között Jolg, hogy a Romagná-ban a krimi-
nalitás arányszáma túlhaladja az országos átlagot, 
sőt a Campagna-ban még egészen Róma város ka-
puinál is, az arányszám kétszer akkora, mint a 
brigantik ősi hazájában, Calabriában és Rasilicata-
ban; Latium-ban is meghaladja az országos átlagot. 

A római Campagna erkölcsi regenerálása szem-
pontjából különösen kiemeli H. Jolg a római katho-
likus papság testvérülete («cento preti») által már 
IX. Pius alatt megkezdett, de X. Pius pápa által 
sikeresen újra felvett és egy világiakból és papokból 
álló egyesületre bizott szociális akciót az elhagyott 
munkások felkarolására, főleg vallási és erkölcsi 
tekintetben. Ezen akciónak fényes eredménye a 
jelenlegi pápa alatt már az, hogy két plébánia létesült 
az elvadulásnak odadobott campagna-i földmívesek 
és pásztorok részére, és az ott levő régebbi 6 kápolna 
mellé 44 kápolnát építettek; a kápolnák egyúttal 
iskolatermekül is szolgálnak, melyekben önkéntes 
tanítók és tanítónők fáradoznak a nép tanításán. 
De még e kápolnák sem elégségesek már a nép 
áhítatának kielégítésére; ambulans oltár is van : 
szekér, baldachinummal ellátva. X. Pius ezen kezde-
ményezése a francia ifjúság által kezdett ilyen 
szociális müvet igyekszik olasz földön meghonosítani. 

N a t h a n s i n d a c o m e g h á t r á l á s a . Az 1911. 
évi kiállítások és kongresszusok idejében, a Capito-
lium ormán a Michel Angelo által tervezett, gyö-
nyörű perspektivájú Capitolium-téren a városi ma-
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gisztrátus helyiségeiül szolgáló kapitoliumi palotákat 
ideiglenes tákolmánnyal összekötötték, tisztán gya-
korlati okokból, de alaposan elrontva a Capitolium-
tér összhangját. Nathan sindaco-nak és a magisztra-
tusnak ez a praktikus építmény kényelmesnek lát-
szott továbbra is, és azért nem szándékoztak azt a 
jubileumi év után sem eltávolítani. Mikor azután a 
folyó év elején Credaro közokt. és művészetügyi 
miniszter felhívta a városi tanácsot ezen ideiglenes 
építmény eltávolítására, a sindaco még mindig ellen-
állott, sőt a januári városi közgyűlésen szakembe-
reknek interpellációja is süket fülekre talált nála, és 
csak arra volt hajlandó, hogy szakértők bevonásával 
valami végleges és a tér egész összhangját nem za-
varó összekötő szárnyat fog építtetni. 

Most azt jelentik Rómából, hogy Nathan sindaco 
végre megígérte Credaro miniszternek, hogy feladja 
eddigi ellenállását az ideiglenes építmény eltávolítása 
ellen. Szerencse, hogy a kormányban van még érzék 
a nagy renaissance-pápák által emelt alkotások meg-
becsülése iránt. Jó Nathan sindaco, úgy látszik, a 
kapitoliumi palotákat csak olyan sablonszerű épít-
ményeknek tekintette, amelyeknek kiegészítéséhez 
csakis egy sindacoi «sic volo» kell és mellékes volna 
a művészeti nehézségek, sőt megoldhatatlan problé-
mák parancsszava. 

III. TUDOMÁNYOS CIKKEK, <*> <*> 
E* KÖZLEMÉNYEK, ÉRTEKEZÉSEK 

Holzhey. 
I. 

Önérzetesen írta művének előszavában, hogy az 
inspirációról évtizedeken át folytatott tanulmányai 
«alaposan tájékoztatták» őt az azzal összefüggő elvi 
nehézségekről s bár nem akarja ezekben az utolsó 
szót kimondani, mégis oly utat akar mutatni, melyre 
mindenki ráléphet, mert helyes irányba vezet. A régi 
és az űj nézetek közti mesgyén állva, összhangba 
akarja hozni a hit jogait a tudomány követelmé-
nyeivel. 

Amily nemes törekvés, ép oly veszedelmes is. 
A mesgyék szűk ösvények szoktak lenni, melyekről 
nagyon könnyen léphet az ember — tilosba. Elvi 
ellentétek úgy viszonylanak egymáshoz, mint fény 
és sötétség. Lehet-e e kettőt «kiegyeztetni?» S ha 
mégis, nemde homály lesz az eredmény; homály 

pedig nem elégíti ki a világosságot kereső lelket. 
Ám cenzora azt vélte konstatálhatni, hogy valóban 
jól járta meg a mesgyét, anélkül, hogy a tilosba 
lépett volna. így került a mű címlapjára a pader-
borni püspök ajánlólevele e két szóban: Imprimi 
permittimus. 

Sokan kitörő örömmel üdvözölték Holzhey 
«úttörő» munkáját és kétszeres örömmel azt a két 
szót, melyben az egyház szavát vélték hallhatni, 
tehát jóváhagyó szavát saját álláspontjukra is. 

De voltak, akik ezt az örömöt korainak találták. 
Elvi kérdéseket és vitákat Szentírásról, inspirációról 
elvégre nem Paderbornban szoktak eldönteni. 

Róma nem is késett nyilatkozni. 1912. június 
29-én a S. Congr. Consistorialis oly határozatot hozott, 
mellyel Holzhey művét: Kurzgefasstes Lehrbuch der 
speciellen Einleitung in das Alte Testament a szemi-
náriumokból kitiltotta. 

A Congregatió tudatában van annak, hogy kivált 
a szemináriumoktól kell távoltartani oly szellemet, 
mely ellenkezik az egyháznak ama hagyományos 
felfogásával, mely a szentatyák s az egyház által 
jóváhagyott véleményekben jut kifejezésre. Márpedig 
Holzheynek szóban forgó műve «a racionalizmus és 
hyperkritika» mindama «túlmerész» véleményei mel-
lett foglal állást az ó-szövetség csaknem összes köny-
veiről, főleg pedig a Pentateuchus, Paralipomenon, 
Tóbiás, Judith, Esther, Jónás, Izaiás és Dániel köny-
véről, mely vélemények «a szent könyveknek eredeti-
ségét és történeti jellegét nemcsak kétségbe vonják, 
hanem teljesen lerontják.» «Azért e szt. Congregatio 
a Szentatya meghagyásából szigorúan megtiltja, hogy 
ez a könyv a szemináriumokba bevezettessék, még 
segédkönyv gyanánt sem.» 

E határozatot megnyugvással vették tudomásul, 
sőt mint szükségeset örömmel üdvözölték mindazok, 
akik a hyperkritikának térfoglalásában veszélyt látnak. 

Pedig nem csekély ama kath. tudósoknak száma, 
kik ép ott járnak iskolába s nem veszik észre, hogy 
a legkiáltóbb ellentmondásba keverednek, midőn 
kritikát hangoztatva, mégis minden kritika nélkül 
veszik át az ellentábor legfrissebb véleményeit. 
Valóban kritikátlan kritikusok, akik «oly hamar 
átpártolnak más evangéliumhoz», mert hát «vannak 
némelyek, akik Krisztus evangéliumát el akarják 
ferdíteni». (Gai. 1, 6.) A biblikus racionalizmus szá-
zadok óta egyebet sem tesz, mint elferdíti a hagyo-
mányt s ezzel sokakat «megzavar». 

Az agyongúnyolt hagyomány sohasem volt ész-
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szerűtlen. Korának ruhájában járt, s azért ez változott, 
de nem változott ő maga, vagyis az a szent meggyőző-
dés, hogy Isten szólott az emberhez s gondoskodott 
róla, hogy szava ne hangozzék el a pusztában kiáltó-
nak szavaként, hanem tévmentesen feljegyeztessék 
és megőriztessék minden idők számára. Aki a Szent-
írást nem isten-emberi, hanem profán műnek tartja, 
mely gyarló embereknek tartalmilag megbízhatlan, 
alakilag tökéletlen alkotásait foglalja magába, az ne 
is nyúljon hozzá. Aki pedig hisz az isteni kinyilatkoz-
tatásban és gondviselésben a kinyilatkoztatás írott 
okmánya felett, mert Isten nem is engedhette meg, 
hogy az ő szava tévelyt hintsen el a lelkekben — az 
ne kislelküsködjék, ha most, évezredek múlva sok-
ban másként hangzik az az irott szó — mert Isten, 
amint nem diktálta azt eredetileg, úgy nem is müveit 
csodákat azért, hogy az eredeti szöveg minden egyes 
szava mindvégig megmaradjon, de ne is ijedjen meg 
és ne is gondoljon rögtön fegyverletétre, ha a kutató 
tudomány sokszor mást hirdet, mint amit a Szent-
írás mond. 

A századok folyamán sokszor hangzott fel ilyen 
jerikói lárma, de el is csendesedett hamar s elhalt végre 
egészen. Minden hipothézis tapsvihart kelt a hason-
gondolkodásuak táborában, de tapsviharok nem tarta-
nak soká. Mert a higgadt megfontolás rendesen megta-
lálja annak a megtapsolt véleménynek Achilles-sarkát. 

Emlékezzünk csak vissza az ép tíz év előtti 
Delitzsch-íéle felolvasásokra a «Deutsche Orientgesell-
schaft» három évi működéséről, melyeknek különös 
tekintélyt kölcsönzött II. Vilmos német császár jelen-
léte. Az énekakadémia tapsvihartól visszhangzott, 
mikor a bámult tudós a legvégzetesebb «új dogmá-
kat» proklamálta, a destruktív kritika megannyi 
főtanait, köztük azt is, hogy nem is létezik isteni 
kinyilatkoztatás, mert «mindegyikünk a saját lelki-
ismeretében bír egy kinyilatkoztatást, egyéb kinyilat-
koztatást nem is érdemeltünk!» Fölényes biztonsággal 
jelenté ki, hogy a választott népnek annyira dicsőitett 
monotheizmusa semmivel sem múlja felül a földből 
előkerülő törmelékekben még mindig élő babyloniai 
nép theológiáját. A biblia csak utánzat, minden sorá-
ból kikandikál a babyloniai minta. Maga a dekalógus 
sem isteni eredetű, hanem Hammurapi törvény-
kódexéből alakult ki. 

De szétoszlott az ünneplő közönség és megszólalt 
a pártatlan kritika. Nem ám a kath. táborban, hanem 
a protestánsokéban, sőt a zsidókéban, tiltakozva ama 
«brutális igazságtalanságok» ellen, melyekkel Delitzsch 
vakmerő állításait bizonyítani iparkodott. 

Sőt elitélte azt végre II. Vilmos császár is, bár-
mint tapsolt az ügyes felolvasónak, «nagyon ajánlván» 
neki, hogy óvatosan haladjon e téren, véleményeitől 
pedig kimélje meg a hivő laikusokat, mert «súlyos 
hiba» volt, hogy a kinyilatkoztatást is tagadásba 
vette. Erre «az assyrologia puszta tanulmányozása 
korántsem jogosít még fel.» 

Delitzsch még harmadszor is ült a felolvasó 
asztalhoz, de azt is elfelejtette már a világ, mely 
napirendre tért a jerikói lárma után. 

S ez csak egy a sok támadás közül, mely a 
Szentírást érte. Van-e okunk kislelküsködni ? Az ily 
kislelkűség mindig sokat árul el; azt, hogy embere 
nem tartja a Tridentinumnak «cum omnibus suis 
partibus» kitételét. 

Sajnos, úgy látszik, Holzhey is ezek közé tarto-
zik. Sugalatelméletében követte el a hibát, mikor 
azt vitatta, hogy a szentíró történeti események 
elmondásában semmiben sem különbözik a profán 
történetíróktól s következőleg tévedhet; e tévedéstől 
Isten ugyan megóvhatja, de ez nem tartozik az 
inspiráció lényegéhez. Téves elméletből csak téves 
tanok folyhatnak. Babura László dr. 

Loisy „kinyilatkoztatás"-a a bölcselet 
világánál. 

I. 
Egy nagy, tagadhatatlan tény van a világon: az 

ember vallásos lény. Van vallása, melynek eredete 
szerinte egy más világból való. Egy magasabb lényt, 
Istent, ismer el maga felett, aki kezében tartja éle-
tének fonalait, irányítja sorsát. A vallás ezen tényé-
nek mintegy kiinduló pontja a kinyilatkoztatás. 
Az Istenség az embert, mint értelmes lényt, arra 
méltatja, hogy irányító gondolatait vele közölje. 
Többé-kevésbbé minden vallás tulajdonítja magának 
az Istenségnek ezt a kegyét, minden vallás tulajdonít 
magának ilyen kinyilatkoztatást. Ez a nagy és az 
emberiség életében oly fontos tény minden korban 
foglalkoztatta az elméket. Állást kellett foglalni ehhez 
a praktikus következményekkel járó tényhez. Nem-
csak mint tény sürgetett megoldást, hanem mint az 
emberi élet céljával szorosan összefüggő kérdés is. 
A vallás problémája senkinek sem lehetett közömbös. 

A materializmus, panteizmus, szubjektivizmus 
mind ítélőszéke elé idézte ezt a tényt és itélt felette, 
saját törvényei, saját elvei szerint. Rásütötték a hazug-
ság, alaptalanság bélyegét, képzelődésnek, szubjektív 
kényszerűségnek kiáltották ki, csak hitelt nem akartak 
adni állításainak. Nem is lehetett máskép. Ilyen 
birák, ilyen elvek mellett csakis ilyen Ítéletet, igaz-
ságtalan Ítéletet hozhattak. 

A legújabb időben a modernisták vették kezükbe 
a probléma megoldását. Bizonyos középmegoldásban 
teljes igazságot akartak szolgáltatni. Hogy részre-
hajlók ne legyenek, függetlenítették magukat ők is a 
hagyományos, egyedül igaz megoldástól és a szellem 
szabadságának teljes tudatában fogtak a kérdés meg-
oldásához. Hanem ők is a régi hibába estek. Ok is 
a saját igazságuk, saját elveik szerint ítéltek. A nevök-
höz fűzött remény, mely valami új, korszerű és 
egyúttal igaz megoldással kecsegtetett, nem való-
sult meg. Nem találtak más megoldást, mint elődeik, 
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a racionalisták. Racionalisták ők, modern, a kor-
szellemnek megfelelő öltözetben. A modernizmus 
nem egyéb, mint «ein Versuch der Kantisierung der 
katholischen Dogmatik», mint a protestáns Köhler1  

megjegyzi. Ők is bizonyos apriorisztikus elvekből 
indultak ki, melyekhez a vallás és elsősorban a 
kinyilatkoztatás tényének alkalmazkodnia kellett. 
A tény magyarázatának, mint következménynek, 
folynia kellett az elvekből, minden történet és emberi 
meggyőződés ellenére. A megoldást megértjük, ha 
ismerjük az elveket; egészen következetesen folyik 
belőlük. Olyannyira igaz ez, hogy az elvekből 
magunk is levezethetjük a részletkérdések megoldását, 
anélkül, hogy azt tőlük megkérdeznők. Anélkül, hogy 
könyveikhez fordulnánk, többé-kevésbbé előre tud-
hatjuk, mit tartanak az ihletett szentírásról, az egy-
házról stb. Ismerjük bölcseleti elveiket, megértjük 
tanaikat is. Enélkül inkább csak szavakat értünk, 
materialis az ismeretünk, mely nélkülözi a kellő 
fényt, az okozati összefüggést. 

Jelen dolgozatunk célja Loisy-nak, a modernisták 
egyik főképviselőjének, a kinyilatkoztatásról, mint 
alapról, szóló tanát lehetőleg ezen elvek világába 
állítani. Ez az elmélet nagyjában megegyezik a többi 
modernisták elméletével. Van azonban ennek az 
elméletnek bizonyos sajátsága, mely miatt különös 
figyelmet érdemel. Loisy az, aki nemcsak a leg-
nagyobb nyíltsággal ezt az elméletet felállította, 
hanem bátor is volt belőle a legmesszebbmenő 
következtetéseket levonni. 

A történet tanúsága szerint eddig az emberiség 
a kinyilatkoztatást általában, az Istenség gondolat-
közlésének tartotta. Az Istenség, melyet minden 
kinyilatkoztatás előtt eszével megismert, valamilyen 
úton-módon a saját gondolatait közölte az emberrel, 
beszélt hozzá. Isten tehát az emberen kívül állt, 
szava kívülről jött. «A kinyilatkoztatás — mint helye-
sen megjegyzi P. Piccirellí2 — egyenesen nem az 
öntudatnak, hanem az értelemnek szól, hogy aztán 
a kinyilatkoztatás felfogásával az öntudat következő-
leg erről a felfogásról tudomást szerezzen és végre. . . 
az erkölcsi kötelezettség felébredjen ezt a kinyilat-
koztatást elfogadni.» Ezzel meg van adva a kinyilat-
koztatás tényénél szereplő értelmi tehetségek termé-
szetszerű sorrendje. Először tehát az értelem felfogja 

1 Christliche Welt, 1907. 41. sz. ; v. ö. Stim. aus M.-Laach, 
1908. 292. old. 

2 De cath. dogmate universim. Contra Modernistas. 
Neapoli 1911. Typis M. D'Auria. 178. old. 

Isten szavát, azután öntudatára ébred az ember, 
hogy Isten szólott hozzá, végre bizonyos erkölcsi 
kötelezettség Isten szavának elfogadásához irányít-
hatja az embert. így értette mindig az egyház is, 
mely megdönthetetlen érvekkel bebizonyította és 
bizonyítja, hogy az ekképen értelmezett kinyilatkoz-
tatás Isten részéről meg is történt és hogy ennek a 
kinyilatkoztatásnak ő az őrzője, letéteményese. 

Loisy szerint ez a fogalom nagyon «anthropo-
morphologicus». Hogy tudhat Isten «beszélni» ? Az ő 
«kinyilatkoztatás»-ában a súlypont az emberre esik, 
megszűnik az egyensúly, melyben Isten is, ember is 
közreműködött. A kinyilatkoztatásnak, hogy úgy 
mondjuk, kétoldalúsága megszűnik, egyoldalú ténnyé 
lesz.1 Mindenekelőtt felállítja a tételt, «hogy nem 
szabad az igazságot és tanítást egymással felcserélni.» 
Más az igazság és más ugyanannak az igazságnak a 
feldolgozása, a tanítás. Más a kinyilatkoztatásnak 
tudományos és más hitbeli felfogása. Ő csak mint 
tudós vall mást, mint az egyház. Máskülönben olyan 
hivő, mint a többi. A tudományos felfogás szerint 
Isten «transcendens» és egyúttal «immanens». A «tran-
scendens» és «immanens» Isten hat az emberi 
lélekre. Ez a hatás Istennek a kinyilatkoztatása, a 
kinyilatkoztatás ténye úgy, ahogy Istentől indul ki. 
A lélek érzi Isten hatását és visszahat. A vissza-
hatásban nyilvánul meg a hit. «A hit (tehát) a meg-
felelő visszahatás, mely által a lélek Isten felé törek-
szik, nem elméleti mondatoknak az állítása, hanem 
az egész léleknek Istennel való vitális egyesülése».2 

így «Isten önmagában és az emberre való hatása a 
hitnek a tárgya, nem pedig egy bizonyos tétel».3 

Maga a hit kifejezhetetlen valami. Azt érezni lehet, 
de hűen kifejezni lehetetlen. «A kinyilatkoztatás 
igazságainak eredeti alakja természetfeletti intuicio.»4 

«Természetfeletti intuicio» alakjában vesz tudomást 
az ember Istenről minden előző értelmi Ítélet nélkül. 
«A vallás (maga) valóság, mielőtt elmélet, szellem, 
mielőtt eszme válnék belőle, élet, mielőtt képletté 

1 Loisy «kinyílatkoztatás»-áról is áll, amit Gisler a 
modernisták vallásáról általában mond : «Darin sind die 
Modernisten mit Kant u. seinen protestantischen Geistesenkeln 
vollkommen einig, der Quellbezirk der Religion liegt aus-
schliesslich im eigenen Ich.» Der Modernismus, Einsiedeln, 
Benziger et Co. 1912. 483. old. 

2 Chr. Pesch, Theol. Zeitfragen, Vierte Folge, Freiburg 
i. Br. 1908., 147. old. 

8 Revue du Clergé française, 22. 1900., 147. old. 
4 L'idée de la révélation : Revue du Cler. franç. 21.1900. 

[Firmin-Loisy], 1. Chr. Pesch, Theol. Zeitfr. 45—51. old. 
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alakulna».1 Az ember lassan-lassan öntudatára ébred 
ennek az isteni életnek. így vett tudomást Isten 
kinyilatkoztatásáról. Mi tehát a kinyilatkoztatás most 
már nem Isten részéről, hanem az emberben? «Ha 
valaki csak egy kicsit is elmélkedik — mondja 
Loisy — bármilyenek is voltak a külső körülmények, 
amelyekben először keletkezett, azután tovább fejlő-
dött az embernek vallásos ismerete, amit kinyilat-
koztatásnak neveznek, nem lehetett más, «que la 
conscience acquise par l 'homme de son rapport 
avec Dieu.» « Vájjon micsoda más — kérdi tovább — 
a keresztény kinyilatkoztatás, eredetében és kiinduló 
pontjában, ha nem a Krisztus lelkében végbemenő 
felfogása nemcsak a viszonynak, mely őt magát 
Istennel egyesítette, hanem annak a viszonynak is, 
mely minden embert Istennel összeköt?.»2 Kezdetben 
ezen öntudat nagyon tökéletlen volt. Idővel mindig 
tisztább lett. 

Az előadottak szerint tehát a kinyilatkoztatás-
nak egész folyamata egészen természetes processus, 
ép úgy, mint Istennek közreműködő befolyása minden 
teremtmény működésére, nemkülönben ennek a 
befolyásnak emberi megértése természetes és nem 
természetfeletti. Loisy azonban a kinyilatkoztatást 
természetfelettinek akarja tudni. Mennyiben termé-
szetfeletti hát szerinte a kinyilatkoztatás? Termé-
szetfeletti, mert természetfeletti az oka és a tárgya; 
Isten maga az ok és a tárgy.3 

De mi lesz akkor a dogmákból? A dogmák nem 
egyebek, mint metaphorák, symbolumok, algebrai 
képletek irracionális számok kifejezésére. Kisérletek 
annak az isteni életnek a kifejezésére, mely az em-
ber lelkében végbe megy. Képletek annak a viszony-
nak a feltüntetésére, mely Isten és ember között 
van. «Szent Pálnak a tanítása a praedestinatioról és 
a hitről, sőt az Atyának a tanítása is az Evangé-
liumban, melyek maradandó és általános értékű 
vallási symbolumok, eredetileg nagyobbrészt szemé-
lyes vagy személyesen átélt igazságok, isteni igazsá-
gok, emberileg megvalósítva».4 Kezdetben egyáltalá-
ban nem voltak dogmák, azok később keletkeztek. 
«Kezdetben — hogy az olasz modernistáknak, Loisy 
követőinek, szavaival é l jünk 5 — csak mélyen álélt 
hit volt («si ebbe la fede intensivamente vissuta»), 
nem szigorúan meghatározott spekulativ tanítások, 
dogmák. A definiciók akkor kezdődtek, amikor a 
spekulációk Krisztus személye körül nagyon előre 
haladtak, hogy őt tisztán ideális lénnyé tegyék és 
lerontsák a történeti Krisztust». Tárgyukra nézve a 
dogmák «nem észbeli igazságoknak logikus rend-
szere, hanem kifejezése — mint már láttuk — egy 

1 ü. o. 
2 Autour d'un petit livre, Paris 1903., 195. old. 
8 U. o. 198. old. 
* Revue du Cl. fr. 21. 
5 II Programma de' Modernisti. Società internazionale 

scientifico-rel. editrice, Roma, 1908., 72. old. 

isteni, az emberiségben mindig tökéletesebben kifej-
lődő életnek. Tulaj donképen nem mondanak semmi 
konkrét dolgot, mint hogy az ember tapasztalt ma-
gában valamit, ami a phaenomenalis világon túl 
van».1 «Ezeknek az igazságoknak a felfogása nem 
kizárólagos gyümölcse az észnek, hanem munkája 
az értelemnek, mely, hogy úgy mondjuk, a szívnek, 
a vallásos-erkölcsi érzelemnek nyomása alatt megy 
végbe».2 A vallásos képletek képzésénél tehát a val-
lásos érzelem az irányadó, ez adja meg a dogmá-
nak az alakot. Ezeknek a vallásos képleteknek a 
képzése nemcsak arra való, hogy valaki számot ad-
hasson magának a lelkében végbemenő isteni élet-
ről, hanem arra is, hogy a kinyilatkoztatást mással 
közölje. Az eleven, élénk képlet másnak a lelkében 
is képes felidézni az isteni életet. 

Minden vallásban vannak ilyen képletek, min-
den vallásban van egy bizonyos fokig terjedő igaz 
kinyilatkoztatás, mert minden vallás hivatkozik ki-
nyilatkoztatásra. «A szegény vadember, akit Isten 
felvilágosit, hogy nyomorult kultuszában az életet 
megtalálja, és a próféta, aki a vallási igazság leg-
tökéletesebb kinyilatkoztatásának eszközéül szolgál, 
csak fokozatilag különböznek egymástól a természet-
feletti fényt és a tárgy kiterjedését illetőleg».3 Ebből 
azonban nem következik, hogy minden vallás igaz. 
Csak «az az igazi vallás, melynek léttörvénye állandó 
haladás Isten megismerésében és az embernek er-
kölcsi nevelése».4 Ilyen vallás csak a katholikus 
vallás. Azért akar Loisy minden áron katholikus 
maradni. Épen azért ismeri el az egyháznak is a 
létjogosultságát. Azonkívül «az Evangéliumnak élet-
feltételei ezen a világon teszik szükségessé, hogy 
tanítói legyenek, akik elterjesszék, és tanítása, mely 
által kifejezésre kerüljön. Csak egy állandó társaság, 
az egyház, képes az egyensúlyt fentartani a hagyo-
mány között, amely az elért igazságnak örökét őrzi, 
és az emberi észnek állandó törekvése között, a régi 
igazságot a gondolkodás és tudomány új állásának 
megfelelően alakítani.»5 

A dogma következőleg nem rideg, változhatat-
lan igazság, hanem a korszükségletnek megfelelően 
változtatható. «Egy jelentékeny változás a tudomány 
állásában a régi képletek új felfogását teheti lehe-
tővé».6 Hogy is lehetne máskép. Hiszen csak «töké-
letlen symbolumok, amelyek mélyebb értelmet, mint 
a miénk, nem elégítenének ki, és amelyek ránk 
nézve is megengednek magyarázatot, azaz relatív 

1 Chr. Pesch, Theol. Zeitfr. 50. old. 
2 Autour d'un petit livre 197. old. : «la perception de 

vérités religieuses n'est pas un fruit de la seule raison : c'est 
un travail de l'intelligence executé, pour ainsi dire, sous la 
pression du coeur, du sentiment religieux et moral». 

» Revue du Cl. fr. 21. 
4 U. o. 
5 L'Evangile et l'Eglise. Németre fordítva a második 

francia kiadás szerint, München, 1904., 151. old. 
« U. o. 146. old. 
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módosításokat és javításokat».1 Ilyen a Krisztus fel-
támadásáról való dogma; lejárta már korát. A tény 
nem állhat meg többé a tudomány előtt. Az egy-
háznak tehát meg kell változtatnia ezt a hittételt és 
általában nem kell oly szívósan ragaszkodnia dog-
máihoz, szabad teret kell engednie a tudományos 
kutatásnak. Ennek a kutatásnak a feladata a racio-
nalisztikus exegesis elvei szerint, történeti alapon 
javítani a dogmákról való téves felfogást. Eszerint 
a dogma nem folyik a hagyományból, mint egy 
syllogismus előzményeiből. A dogma élő csira alak-
jában volt meg a hagyományban, mely folytonosan 
növekedett és mindinkább határozottabb alakot nyert, 
míg végre hittétel lett belőle. 

Loisy szerint maga az egyház is így itél a dog-
mákról. Szerinte «az egyház nem követeli, hogy 
valaki képleteiben higyjen, mintha az abszolút igaz-
ságnak hü kifejezése volnának, hanem odaállítja 
ezeket a képleteket, mint az igazságnak lehető leg-
tökéletesebb kifejezését».2 így bizonyos maradandó 
értékük van. Ök vannak hivatva fentartani a har-
móniát a hit és a tudományos haladás között, «har-
móniát teremteni a tapasztalat és a korszellem 
között, a változhatatlan vallásos szellem és a változó 
gondolat kifejezése között».8 Bizonyos tekintetben 
nem nélkülözik az abszolút változhatatlanságot sem. 
Minden symbolumban a hit, az Isten felé való törek-
vés egy változhatatlan tárgyra, a változhatatlan 
Istenre irányul. 

Ezekben adtuk Loisy-nak tanítását a kinyilat-
koztatásról. Teljesen racionalisztikus az, a korszel-
lemnek megfelelő alakban. aLoisy t an í tása—mondja 
Chr. Pesch,4 — a német racionalista protestáns theo-
lógia, franciára fordítva, azzal az egy különbséggel, 
hogy Loisy felismeri a katholikus egyházban a 
természetszerű továbbképzést, míg a német raciona-
listák az egyházat túléltnek tartják». 

És épen ebben a különbségben rejlik tanításá-
nak veszedelmes volta. Azzal, hogy az egyház lét-
jogosultságát hirdeti és, ahol csak teheti, tanításához 
alkalmazkodik, könnyen megtéveszthet. Azoknak, akik 
bizonyos közép megoldást kerestek a rideg atheizmus 
és theizmus között, lelkesedéssel kellett fogadniok 
ezt a tanítást, mely eredetiségben, szellemességben 
és egyúttal látszólagos igazságban soknak felette áll. 

1 Autour d'un p. 1. 198. old. : «ce sont des symboles im-
parfaits, qui seraient insuffisants pour des intelligences plus 
hautes que les nôtres et qui même pour nous sont susceptibles 
d'explication, c'est à dire de modification et d'amélioration 
relatives». 

2 L'Evangile et l'Eglise, 152. old. 
3 II Programma de' Modernisti 89. old.: «porre costan-

temente in armonia l'esperienza con la mentalitâ del tempo, 
lo spirito immutabile con le espressioni del pensiero vària-
bile». 

4 Theol. Zeitfragen 44. old. Hasonlóképen itél J. Bessmer 
S. J., Philosophie u. Theologie des Modernismus, Freiburg 
in Br. 1912. 37. old. 

Hiába, a középút nemcsak az erkölcs, hanem az 
igazság terén is nagy vonzóerővel bir. Kinek nem 
hízelegne katholikusnak lenni és egyúttal más, 
«tudományosabb» credót vallani ? Milyen «fenséges»-
nek látszott a gondolat, a hitet a tudománytól úgy elvá-
lasztani, hogy külön rendben legyenek, hogy soha se 
találkozzanak és így soha se kerüljenek ellent-
mondásba! 

(Bóma.) Spesz Sándor dr. 
(Folytatjuk.) 

JJ legújabb archaeologiai ásatások a Szent-
földön. IV. közlemény. 

A következőkben legyen szabad az első három 
nagy korszakról egyet-mást mondanom; szemmel 
tartva az ásatások folyamán napfényre került lele-
teket, amelyek taglalása nélkül, ez valóban teljesen 
lehetetlen is. 

1. A lörténelemelötti (Kanaanita-előtti) korszak. 
Az emberiség legrégibb művelődéstörténeti kor-

szakának az ú. n. «kőkorszakot» tartják. E korszakot 
két részre osztja a praehistoria, úgymint paláolithikus 
időszakra (ősibb kőkor), amelyben a szerszámként 
használt kövek csak kinagyolva, csiszolatlanul hasz-
náltattak, és egy neolithikus (ifjabb kőkorszakra), 
amelyben az ősember szerszámai szép formákat 
öltve, csiszolt alakban jelennek meg. A legfontosabb 
kérdés, amely önkénytelenül felvetődik, a követ-
kező: Létezett-e Palesztinában egy oly időszak, 
amelyben a lakók kőszerszámokat használtak; vagy 
pedig akkor léptek-e ez őslakók Palesztina földjére, 
amikor az emberiség már általánosságban használta 
az érceket? A megejtett ásatások e kérdésre a követ-
kezőket eredményezték. 

A paláolithikus korszak embere körülbelül a 
negyedik évezred elején jöhetett keletről Palesz-
tinába. Legelső településeinek nyomait pedig a Jor-
dán folyónak keleti partjain találták fel. A leletek 
és lelőhelyek sorrendjét véve figyelembe, azt tapasz-
taljuk, hogy innen a hegység nyugati iránya felé 
vette útját és lejebb délfelé húzódott. A leletek leg-
inkább védelmi kőszerszámok, hatalmas kőszakócák 
stb. Eme állításaimat Macalister-nek gezeri ásatásai 
alapján sikerült megerősítenem. Teli dscheser-től 
keletre Macalister egy neolithikus őstelep maradvá-
nyaira bukkant. Teli dscheser felkutatása alkalmával 
pedig a legalsó kulturrétegekben a neolithikus-kor 
legtipikusabb eszközeit hozta napfényre. 

A neolithikus telepek további nyomait feltalál-
hatjuk még Phöniciában, az ú. n. barlanglakásokban. 
Dr. Karge jelesen képzett kutató a csiszolt kő-
eszközök valóságos műhelyét fedezte fel a Libanon-
hegységnek átvizsgálása alkalmával. Phöniciában és a 
Libanon vidékén találták a neolithikus-korszak kera-
mikájának első példányait is. Palesztina neolithikus 
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emberének első lakhelyeként azon barlangok és üre-
gek szolgáltak, amelyek az egész országban meg-
lehetős nagy számban láthatók és amelyeket igé-
nyöknek megfelelőleg, primitiv szerszámaik segélyével 
nagyobbítottak is. Az egyes barlangokba rendszerint 
hosszú folyosón keresztül juthat az ember, amely-
ben legtöbbször igen kezdetleges, egyenlőtlen nagy-
ságú lépcsőzeteket is találtak. A barlangon kívül, 
a lapos sziklatetőkön vájú alakú mélyedéseket is 
látunk, amelyek, több mint valószínű, az esővíz gyűj-
tésére szolgáltak. A barlang közepe táján nagyobb-
szerű gödröt látunk, amely az őskori ember tűz-
helyéül szolgált. Csak azokon a vidékeken, ahol 
barlangok és üregek egyáltalán nem találhatók, 
tákolt a Szentföld ősembere magának kövekből és 
fából lakóházat, amelyet még vertföldből egy széles 
védőfallal, védtöltéssel is fogott körül. A nagyszám-
ban feltárt kezdetleges kézi őrlőkövek pedig arról 
tesznek tanúbizonyságot, hogy Palesztinának őslakói 
a vadászás és halászás mellett földmíveléssel is 
foglalkoztak. Ezt különben az igen nagy tűzkő-
nukleusok (magkövek) is igazolják, amelyek fába 
foglalva, a fellahoknak mai ekéjéhez igen hasonló 
alakot mutatnak. 

A legelső edényeket szabadkézzel, iszapolatlan 
agyagból készítették, mert a korongot csak a neolit-
hikus-korszak vége felé találták fel. Az igy elkészí-
tett agyagedényeket széles tűzkődarabokkal igen 
ügyesen tudták tetszetős formára kisimítani. Sőt 
ezek után már a legelső szobrász is ébredezni kezd, 
egyre bontogatva szárnyait ; a rendes, mindennapi 
háztartási eszközök mellett a háziállatokat, a mezők 
és erdők vadjait is próbálja agyagból kimintázni és 
rajzformában megörökíteni. 

Nem csalódunk, ha ezen barlanglakók alatt a 
bibliai Horreus-okat értjük, akik Palesztina déli vidé-
kein laktak. (V. ö. Gen. 36—, 20—28. és Krón I. 
1, 38.) 

A Krisztus-előtti harmadik évezred vége felé, tehát 
2500. után, lépnek fel először Palesztinában a kő-
emlékek, mint például a jellegzetes dolmenek, kő-
körök stb. Ezen kőemlékeknek első fellépte össze-
esik a legelső semita-foglalók korával, nevezetesen 
a Kanaanitákéival. Mikor pedig 1000 évvel később 
(úgy 1400. körül) a zsidók Kanaán földjét elfoglal-
ták, ott pedig a kövekből összerótt kolosszusokat 
megpillantották, nem tudván felfogni ezeknek valódi 
rendeltetését, egyenesen az óriások művének tulaj-
donították azokat. (V. ö. Deut. 2, 10 és 3, 11.) 

«Emimek (rettenetesek) voltak annak első lakói, 
nagy és izmos nép és oly szálas, mint az Enacim-
törzsökbeliek...» 

«Mert egyedül Óg, a bászáni király vala még 
hátra az óriások törzsökéből...» 

Most már áttérhetünk a második korszakra, a 
Kanaanita-korszakra. 
(Folytatjuk.) Stöhr Géza K. János, 

Materializmus vagy pantheizmus-e Haeckel 
monizmusa ? 

II. 

Minthogy mindez mechanikusan, szükségszerűen 
történt, mi sem természetesebb, mint a további 
következmények levonásaképen a lélek szabadakara-
tának s halhatatlanságának tagadása. 

Sőt etikája is ezen alapszik. Tagadja az erkölcsi 
rend különállóságát s egészen az anyagi s fizikai 
világrendbe illeszti azt be.1 Nem csoda, hogy bizo-
nyos esetekben helyesli az öngyilkosságot, abortust 
s a gyógyíthatatlan betegek megmérgezését. A rágal-
mat, könnyelmű ítéletet, ócsárlást és gyalázást, sőt 
kliséhamisítást is össze tudja egyeztetni monisztikus 
moráljával. 

Mindezek alapján nyíltan mondhatjuk, hogy 
Haeckel monizmusa kissé burkolt, új, görög terminus 
technikusokkal díszített vastag materializmus. 

Ő maga is kénytelen ezt elismerni.2 Átérzi azon-
ban a materialista magyarázat nehézségét s azért 
részben módosítja a materialista kiindulópontot, 
amennyiben az anyagot lélekkel, pszichével ruházza 
fel. Jelszava keine Materie ohne Kraft, keine Substanz 
ohne Empfindung.3 Haeckel az atomnak kettős tehet-
séget tulajdonít : érzést (Fühlung = aesthesis) és 
vágyódást (Strebung = tropesis). Az atomok sűrű-
södésnél vonzalmat s tágulásnál kedvetlenséget érez-
nek. Ez az érzés azonban — biztosít minket Haeckel — 
csak kezdetleges és öntudatlan.4 Egyszóval, az atom-
nak is van lelke, mindennek van lelke, ez az ú. n. 
hylozoismus. 

Ez az elmélet több rendbeli ellenmondást rejt 
magában. 

Először is vagy különbözik ez az atomlélek 
magától az atomtól vagy nem. Első esetben nem 
monizmussal, hanem dualizmussal van dolgunk, 
mely az anyag és szellem kettősségét öröktől fogva 
létezőnek tekinti, mert hiszen meg nem magyarázza, 
honnan jött az atomiélek magába az atomba. Máso-
dik esetben a hylozoizmus csak játék a «lélek» 
fogalmával s nyílt materializmus. 

Második ellenmondás az öntudatlan érzés. Érze-
lemről csak az öntudat küszöbénél beszélhetünk, 
addig ingerlékenység, érzékenység, reakcióképesség 
a helyes kifejezés. 

Harmadik ellenmondás, hogy Haeckel az emberben 
tagadja a különálló szellemet, de az atomnak megadja.5 

A hylozoizmus tehát vagy ügyetlen dualizmus 
vagy felfrissített materializmus. Haeckel maga nagyon 

1 «Es gibt nicht zwei verschiedene, getrennte Welten: 
eine physische, materielle und eine moralische, immaterielle 
Welt» Weltr. 159. 

2 Weltr. 186. 3 Welträtsel 186. * Wellrätsel 102—104. 
6 «Also da, wo der Geist uns als etwas mehr oder 

weniger Einheitliches unmittelbar in der Erfahrung gegeben 



140 RELIGIO LXXI1. évf. 1913. 

örvend ennek az elméletnek, mellyel úgy a materia-
lizmust, mint a spiritualizmust kiküszöbölhetőnek 
véli, de ebben az önvallomásában épen három 
különböző, öröktől fogva létező lényt emleget, mint 
a monizmus háromságát: Empfindung (Psychoma), 
Kraft (Energie), Stoff (Materie).1 Ez tehát nem moniz-
mus, hanem trializmus. 

Haeckel monizmusa egyszóval modern materia-
lizmus. 

Pantheisztikus vonások nincsenek benne. Hiszen 
a pantheizmus alapelvét, a szellem önálló létét 
tagadja. Itt-ott azonban emleget valamelyes istent. 
Majd az étert, majd a végtelen természetet nevezi 
annak, majd azzal szellemeskedik, hogy az ő moniz-
musa is monotheizmus, mert az egész kozmoszt egy 
elvből, az öröktől fogva létező hármas tulajdonságú 
anyagtól magyarázza.2 Az éterről mondja : «Egy értel-
mes vallási forma az éterelméletet hittételként használ-
hatja föl, amennyiben a mozgó világétert, mint teremtő 
istenséget, szembeállíthatja a tehetetlen és súlyos 
materiával, mint teremtési anyaggal».8 

Más helyen pedig így í r : «A modern ember, 
aki a tudomány és a művészet s ezzel egyszersmind 
a vallás birtokában van, nem szorul templomra. 
Mert a szabad természetben mindenütt, bárhová is 
tekintsen, a kemény létért való küzdelmet látja 
ugyan, de mellette megtalálja az igazság, szépség és 
jóság uralmát, mindenütt megtalálja saját templomát 
a gyönyörű természetben».4 

A Monismus cimű műve elején Fitger Artúr 
szép, pantheisztikus költeményét is közli, melynek 
utolsó verssora így hangzik: 

Denn wie auch die Form sich wandelnd 
Stets ein Ander Antlitz weist, 
Einer ist, der ewig handelnd 
Mit sich fort das Weltall reisst. 
Bild ist, wie er uns erscheine, 
Niemand spricht sein Wesen aus ; 
Doch in unsres Busens Reine 
Steht sein unvergänglich Haus.5 

Goethenek is egy remek költeményét közli, mely 

ist : in unserem eigenen Bewusstsein, da wird er als solcher 
geleugnet und als falscher Schein einer gar nicht vorhandenen 
Einheit entweder in eine Summe von getrennten Atom-
empfindungen oder gar in blosse Bewegungen einzelner, stoff-
licher Teile aufgelöst. Da aber, wo wir ihn nur durch einen 
recht kühnen Analogie-Schluss hineintragen : in den unsicht-
baren, nicht einmal mit ihrer stofflichen Aussenseite jemals 
wahrgenommenen Atomen, da erhält er sein Heimrecht.» 
Schnehen i. m. II. 133. 

1 Lebenswunder. 188. 8 Weltr. 186. 3 Der Monismus. 16.1. 
4 «Der moderne Mensch, welcher Wissenschaft und 

Kunst besitzt und damit zugleich auch Religion, bedarf keiner 
besonderen Kirche. Denn überall in der Natur, wo immer er 
seine Blicke auf das Universum oder auf einen Teil desselben 
richtet, überall findet er zwar den harten Kampf ums Dasein, 
aber daneben auch das Wahre, Schöne und Gute ; überall findet 
er seine Kirche in der herrlichen Natur selbst.» Welträtsel. 158. I. 

6 Cime : Neue Götter. Der Monismus. 6. lapján. 

pantheisztikusan is érthető.1 De a német irodalom-
történészek tiltakoztak ily önkényes magyarázat ellen. 

Mindez lehet költői természetimádás, a léleknek 
elégedetlensége az anyaggal s vágyakozása a meg-
foghatatlan végtelen iránt, de nem fdozofiai pantheiz-
mus. Haeckel ezirányú pantheizmusa végeredmény-
ben atheizmus. 

Őszinteségi pillanatában be is vallja : Die atheistische 
Weltanschauung fällt im Wesentlichen mit dem 
Monismus oder Pantheismus unserer modernen Natur-
wissenschaft zusammen.2 S idézi Schopenhauer őszinte 
mondását: Pantheismus ist ein höflicher Atheismus... 
Der Satz: Gott und die Welt ist Eins, ist bloss eine 
höfliche Wendung, dem Herrgott den Abschied zu 
geben. 

Haeckel monizmusa tehát nem filozofiai pantheiz-
mus, hanem pantheisztikus színezetű, frázisokkal 
ékített hylozoizmus, vagyis következetesen keresztül-
vitt mechanikai materializmus, mely az anyag és 
szellem dualizmusát azzal akarja kiküszöbölni, hogy 
már az atomba helyezi.3 

Madarász István dr. 

Isten léte milyen bizonyosságú igazság? 
(Észrevétel A. F. válaszára. Religio, 1913. 5. sz. 82. 1.) 

Keresztény értelemben az Isten-fogalom többet 
ölel fel, mint «végső ok», mert egyik lényeges jegye 
az értelmesség. Végső okot minden hitetlen elismer, 
csak az a különbség, hogy ők «örök anyagnak», 
«energiának», meg tudom is én minek nevezik; mi 
pedig Istennek. Az a szillogizmus tehát, mit A. F. 
felhoz, csak hivő ember szemében argumentum 
Isten mellett, hitetlen előtt pedig csak a végső ok 
mellett. 

A. F. is megegyezik velem abban, hogy az érte-
lem csak a minden oldalról teljesen megvilágított 
tárgy által determinálódik, vagyis aminek az ellen-
kezője teljesen ki van zárva. Határozatlanabb esetek-
ben t. i. mikor nem minden oldalról evidens a 
tárgy, mert az ész pro és kontra bizonyítékokat talál, 
A. F. szerint az akaratnak kell közbelépni és az 
értelmet a felmerülő nehézségek fontolgatásától el-
terelni. Az ilyen Ítéletet is metafizikai bizonyosságá-
nak mondja, de mediate evidensnek. 

Isten léte is ilyen bizonyosságú igazság, mondja 

1 Was wäre ein Gott, der nur von Aussen stiesse, 
Im Kreis das All am Finger laufen liesse! 
Ihm ziemt's die Welt im Innern zu bewegen, 
Natur in Sich, Sich in Natur zu hegen, 
So das, was in Ihm lebt und webt und ist, 
Nie Seine Kraft, nie Seinen Geist vermisst. 

s Welträtsel. 134. 1. 
3 Jól mondja Klimke i. m. 125. 1. : «Haeckel verdient die 

Anerkennung, seine materialistische Doktrin in radikalster 
Weise auf alle Gebiete der Wirklichkeit ausgedehnt zu 
haben». L. Schnehen: Haeckels reiner Monismus 147. 
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A. F., tehát ő is épen arra az eredményre jut, amire 
én, t. i. okosan nem lehet kételkedni, de a látszóla-
gos ellentétek nincsenek kizárva, csakhogy ő más 
néven nevezi ezen bizonyossági fokot. 

A bizonyossági fokozatnak csak három lépcsője 
lehet: fizikai, erkölcsi és metafizikai. Olyan értelmű 
osztályozás, minőt A. F. állit, a valóságban nem léte-
zik. O ugyanis a metafizikai bizonyosságnak immediate 
és mediate evidens faját különbözteti meg. De csak 
a papiron van meg ez a négy különböző fok, mert 
a valóságban a mediate evidens metafizikai bizo-
nyosság foglalja el az erkölcsi bizonyosság fokát. 
Szerintem a számtanból vett példa, melyre A. F. e 
megkülönböztetést alapítja, nem szerencsés. Mert a 
parabola egyenlete a hozzáértőnek ép úgy immediate 
evidens, mint a 2 x 2 = 4, a hozzá értőnek. Vagy 
úgy teszünk tehát különbséget immediate és mediate 
evidens között, hogy minden eredményt, amit médiák 
útján nyerünk — tehát már a 2 x 2 = 4-et is — 
mediate evidensnek nevezzük, de ekkor a történelmet 
nem számítjuk ide, és immediate evidens csak az 
amit közvetlen nyerünk, pl. 1 + 1 = 2 stb. ; vagy 
pedig minden metafizikai igazság, melynek az ellen-
kezője teljesen ki van zárva, immediate evidens, és 
azok az Ítéletek, melyek az ész és akarat közremű-
ködésével jönnek létre, mediate evidensek, vagy 
más szóval, erkölcsileg bizonyosak. Ilyen értelemben 
már a történelmet is ide számíthatjuk. 

Az én osztályozásomat elfogadva ismételten ki-
jelentem, hogy a metafizikai bizonyosságú igazságok-
nál az akaratnak semmi beleszólása nincs az ész 
munkájába, bármennyire függ is az össze az élettel, 
hanem inkább az ész nyugtatja meg az akaratot is. 
Igen közönséges példát hozok fel. Akinek van tarto-
zása, már csak szeretné elhitetni az akarat az ésszel 
pl. 8 x 8 = 18 meg így tovább, vagyis hogy az összeg 
kevesebb legyen, de ha az ész összeszámolja az 
összeget és helyesnek találja, hiába kapálódzik az 
akarat ellene, az ész megnyugtatj a az akaratot is. 
Nem az akarat befolyásolja tehát az észt, hanem 
fordítva. Mikor számolás közben kételkedünk az 
eredmény helyessége felől, csak azt vizsgáljuk meg 
újból, vajon a számolás szabályait betartottuk-e s 
ha igen, az eredményben megnyugtatja eszünk aka-
ratunkat is. 

Isten létében elismeri A. F. is, hogy az akarat-
nak van beleszólása, nem lehet tehát metafizikai 
igazság, csak erkölcsi, vagy mint A. F. nevezi, mediate 
evidens metafizikai. 

Ha A. F. osztályozását fogadjuk el, úgy találjuk, 
hogy a mediate evidens bizonyosság teljesen egyenlő 
az erkölcsi bizonyossággal, mert annak a helyét 
foglalja el. Ha nem ilyen értelemben fogadjuk el, 
akkor még furcsább eredményeket lehet kihozni 
A. F. okoskodása szerint, mert pl. be lehet bizo-
nyítani minden erkölcsi bizonyosságú Ítéletről, hogy 
metafizikai bizonyossággal tudjuk. Pl. arról, amit 

A. F. cikke elején, mint erkölcsi bizonyosságot említ, 
én kimutatom, hogy mediate evidens metafizikai 
igazság. Szorosan A. F. okoskodását követem. Eddig 
sohasem mérgezte még meg a szakács ebédünket 
(tapasztalati igazság.). Ez azonban még nem minden 
oldalról teljesen világos, épen azért az ész nem 
determinálódik általa, mert a «hátha most» ott lebeg 
az ész előtt. Közbelép azonban az akarat, és az ész 
elől eltakarja a «hátha most» lehetséges esetet. így 
azután létre kell jönnie a mediate evidens meta-
fizikai igazságnak : Tehát most sem mérgezte meg. 

Ugyancsak ilyen okoskodással kimutatom azt is, 
hogy értelmes Isten nem létezése mediate evidens 
metafizikai igazság : Ahol célszerűtlenség van, ott ér-
telmes rendező nincs (okság elve.). A világon van 
célszerűtlenség. (Ez azonban nem minden oldalról 
világos, mert rendet is talál eszem.) Közbelép azon-
ban az akarat és eltakarja eszem elől a célszerűt-
lenséget tagadó bizonyítékokat. így azután meg kell 
születni a metafizikai Ítéletnek. Tehát értelmes Isten 
nincs. 

A. F. sem tudja biztosabb alapra fektetni Isten 
létezését, mint én. Ha pedig az ő okoskodását követ-
jük eredeti értelmében, sok abszurdumot kiokos-
kodhatunk vele, mint néhány példában láttuk. 

Azt sem tudom megérteni, micsoda valószínűt-
lenség legyen a priori abban, hogy Isten léte erkölcsi 
bizonyosságú legyen. Én szerintem legalább az em-
beri természetnek, mely értelemből és akaratból áll, 
jobban megfelel az erkölcsi bizonyosságú Ítélet, 
mert ennél mind a két alkotó rész tevékenykedik, 
míg a metafizikai bizonyosságnál az akaratnak 
semmi szerepe nincs. Az viszont más kérdés, erkölcsi 
bizonyosságú Ítélet képes-e egyesekben metafizikai 
bizonyossággal teljesen egyenlő erős meggyőződést 
létesíteni? Igen is képes. (Szép példa ide vonatko-
zólag IX. Lajos francia király esete.) 

Ne feledjük azonban, hogy bennünk az Isten lété-
ben való metafizikai foknál is (ha lehet így beszélni) 
erősebb meggyőződést a hittel támogatott értelem 
szülte. Végh Ferenc. 

H Q 
H Q 

V. K Ö N Y V K R I T I K A ESZ 
Az ő s e m b e r a m o d e r n t u d o m á n y vi lágí -

tásában. Ir ta: Hajós József. 1913. 427 1. Ára 6 ko-
rona. 

Ujabban többen foglalkoztunk ezzel a kérdéssel 
a magyar irodalomban. Valamennyinél terjedelme-
sebb azonban Hajós ezen műve, s egyben hozzá-
tehetem, hogy szakszerűség és a nagyközönségnek 
megfelelő előadásmód tekintetében egyiknél sem áll 
hátrább. 

Nemcsak az ősemberrel, illetőleg a rávonatkozó 
leletek ismertetésével s értékelésével foglalkozik 
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hanem felveti az egész ember-kérdést, ahogy azt a 
mai származástan tárgyalja, s megvizsgálja az ember 
állattól való állítólagos származásának vagy ro-
konságának főbb bizonyítékait, ahogy azokat az evo-
lucionisták szakmûveiben fejtegetve találta. Neveze-
tesen igen részletesen foglalkozik az emberi test u. 
n. atavisztikus tüneteivel (Margó durványoknak ne-
vezte) ; továbbá az embriologiából s a vér hatásaiból 
vett ma oly népszerű következtetésekkel. Mindebből 
az ember állati származását bebizonyítottnak nem 
találja; de a paleontologiából sem, amelynek adatait 
ismerteti műve további részében. Ma még a tudo-
mány adataira támaszkodva nem mondhatunk egye-
bet ebben a kérdésben, mint hogy: az ember ősök 
nélkül jelent meg a földön. 

A szakirodalomban való tájékozottsága igen ér-
tékessé teszi fejtegetéseit; mindig az első forrásból s 
a legkiválóbb szaktekintélyek munkáiból merít. Nem 
hagyja figyelmen kívül az ősemberre vonatkozó ma-
gyarországi kutatásokat sem; az «Archeológiai Érte-
sítő» régibb évfolyamaiban talált volna azonban 
még a liptói s a bihari barlangokra vonatkozó ada-
tokat is. Az eolitoknál meg nem vette észre Török 
Aurél Moriillet-re támaszkodó fejtegetéseit a «Ter-
mészettudományi Közlöny»-ben. 

A természettudományi adatok után az emberi 
evolúció kérdését bölcseleti s vallási szempontból is 
mérlegeli. Az előbbinél nagyon helyesen hangsúlyozza 
s egyben helyteleníti az egyoldalú eljárást, melyet az 
ember származásának kérdésében általában s külö-
nösen Haeckelék követnek, mintha csupán csak 
testből állana az ember, holott oly szembetűnő 
szellemi fölénye az állat felett. 

Figyelmeztet a kérdés lélektani oldalára, melyre 
oly kevés súlyt fektetnek; pedig helyesen mondja, 
hogy «az evolúció tanának legerősebb ellensége a 
lélektan». (372. 1.) 

Túlzásnak tartom azonban, s műve vége felé 
maga is rájön, mintha több százezer évvel kellene 
visszamennünk, ha az ember megjelenése időszakára 
akarunk eljutni. (213, 225, 257. 1.) Midőn az anthro-
pocentiikus rendszerről beszélünk, a Földre gondo-
lunk s nem az egész «látható világra». (402.1.) A val-
lásnak oly határozott származtatása a kinyilatkozta-
tásból, mint a szerző teszi (341.1.), a tradicionalizmusra 
emlékeztet. 

Némely helyütt, pl. az eolitok bemutatásánál stb., 
rövidebb is lehetne, másutt meg nagyobb gonddal 
csoportosíthatná érveit, rendszeresebb lehetne. A vé-
gén pedig (417. 1.) az a bizonyos mentegetődzés feles-
leges volt. 

Általában azonban a szerző jó és alapos mun-
kát végzett, müve nyereség irodalmunkra. 

Dudek János dr. 
F. Gushurs t : S e e l s o r g e und XX. Jahr -

hundert . Paderborn, Schöningh, 1912. VI -f 110 S. 
Szent Pál lefejezéséről egy ősrégi legenda azt 

tartja, hogy mikor a nemzetek apostolának véres 
feje végig gördült a földön, háromszor érintette meg 
azt és nyomában három forrás fakadt, amelyek még 
most is ott bugyognak a hely felett épített templom-
ban: S. Paolo alle tre Fontane. 

Van valami vigasztaló és bátorító momentum 
ebben a legendában az Úr szőlőjében a nap hevét 
és terhét viselő lelkipásztorra nézve. Hogy az a sok 
verítékezés és munka, amibe korunkban a becsüle-
tes hivatásszeretettel betöltött lelkipásztori méltósá-
gunk kerül, hogy az még a látszólagos sikertelenség 
dacára sincs hiába. Hogyha hátra nem tekintő és 
csüggedést nem ismerő kitartással tartjuk kezünket 
az eke szarván, fáradozásunk nyomán előbb-utóbb 
csak kiserkednek a lelki életnek tisztább vizei. Mert 
hiszen a lelkek vezetése — ha mindig ars artium 
volt is — főkép a XX. században nehéz királyi mű-
vészet, arra nézve elég elolvasni azt a tömérdek 
követelményt, amit a Seelsorger-Praxis gyűjtemé-
nyes vállalatban « Seelsorge und XX. Jahrhundert» 
címen megjelent könyv szerzője felállít az eredmé-
nyes lelkipásztorkodásra nézve. És még csak azt sem 
lehet mondani, hogy csak egyike vagy másika is 
felesleges volna azoknak a gyakorlati tanácsoknak, 
amiket a szerző a templomban, iskolában, plébá-
nián, családban, egyletben és a politikai életben 
követendő korszerű lelkipásztori tevékenység nor-
mája gyanánt előad. Amit hosszas tapasztalat által 
megélesített gyakorlati érzékkel könyvébe felvett, 
csak természetes munkatere az a korunk megválto-
zott viszonyait éber szemmel néző lelkipásztornak, 
aki ma is «mindenkinek mindene» akar lenni; lelki-
pásztora lenni az egyszerű hívőnek csak úgy, mint 
a külsőhöz talán még ragaszkodó, de szívben már 
aposztatált modern keresztényeknek is, azoknak a 
Falliéres-vágású katholikusoknak is, akiknek még 
gondjuk van rá, hogy leányuk a Madeleine-ban egy-
házi házasságot kössön, de ők maguk tüntetőleg for-
dulnak vissza a templomajtóból a Jéna áldozatainak 
temetésekor. 

A könyv egyes részeit — mint pl. a házi pasz-
torációról szólót — sikeres kidolgozásuk miatt kü-
lön is ki kell emelnünk. Viszont vannak a szerző-
nek nézetei, amelyekkel nem érthetünk egyet. így 
pl. az ötperces prédikációk eszméjét kár oly szent 
felháborodással megbélyegezni és a pap «szegény-
ségi bizonyítványának» (21. 1.) nevezni. Hiszen nem 
az ünnepélyes istentisztelettel kapcsolatban és nem 
a rendes prédikációk helyébe kellene azokat be-
hozni, hanem olyan misékkel összekapcsolni, ame-
lyek eddig egyáltalában minden prédikációt nélkü-
löztek. És ki nem látja, hogy épen a mai pasztorá-
cióban kellene arra különösebb súlyt fektetni, hogy 
az «uri misék» és a «kalapos misék» hallgatósága 
is hozzájusson az Isten igéjéhez? Ha mindjárt csak 
öt percig is! Hiszen az intelligenciánk lelkén rágódó 
vallási tudatlanság jórészt nem Szent Pál figyelmez-
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tetésének elhanyagolásából ered-e: fides ex auditu, 
auditus autem per verbum Dei! 

Az egyleti áldozások számának megállapításában 
(82. 1.) ajánlatos volna a szerzővel épen ellentétes 
eljárást követni, és lehetőleg a férfiakat vezetni több-
ször áldozáshoz, mint a nőket. Szerzővel együtt mi 
is fontosnak tartjuk, hogy kath. egyletekben szeszes 
italt ne árusítsanak, de ez alól kivételt még a nagy 
ünnepeken sem tartunk megengedhetőnek, mint ezt 
a szerző teszi (84. 1.); hiszen épen ünnepeink el-
pogányosodása fölött kesergünk oly sokat ! Azt meg 
igazán nem értjük, mi előny származnék abból a férfi 
pasztoráeióra nézve, ha a papok lehetőleg minél töb-
bet járnának — civilben (106. 1.)!? Ezen kisebb 
megjegyzésektől eltekintve, bátran ajánlható a könyv 
a lelkipásztorok figyelmébe; a modern élet követel-
ményeinek rövid, ügyes, programmszerű összefogla-
lását fogják benne megtalálni. 

Tóth Tihamér dr. 
D e r R o s e n g a r t e n . Auslese aus den Werken 

des Martin von C o c h e m . Von Heinrich Mohr. XII. 
336. 2 M. 80. Herder, Freiburg im Br. 

A lefolyt évben mult kétszáz éve annak, hogy 
sírba szállt a népies P. Cochem Márton, kinek ima 
s elmélkedési könyvei még ma is tartalmas, élveze-
tes olvasmányt nyújtanak és közkézen forognak min-
denütt, ahol csak a német szót beszélik. 

Az irodalomtörténetirók és a germanisták ebben 
az egyszerű, mezítlábas kapucinus barátban a XVII. 
századnak — a német irodalom eme legszomorúbb 
korszakának — egyik legkiválóbb költői jelenségét 
irmerték fel, aki mint a népies költészet lírikusa, 
epikusa és dramatikusa is figyelemreméltó. 

Miként a Szt. Ferenc rendnek nagy atyja, assisi 
szent Ferenc, úgy ő is Isten költője— «ein Spielmann 
Gottes» — neki is dalol a tavasz s a tél, az útszéli 
virág és az erdő madara meg a búzakalász szeme a 
nagy Isten szépségéről és bölcseségéről, hatalmáról és 
szeretetéről; de nemcsak hallja e dalt, hanem maga is 
dalolja oly hangon, amely egészen egyszerű, egészen 
emberi, egészen mesterkéletlen s bennünk is vissz-
hangot kelt. Szinte erővel ragadja meg olvasóit. Lap-
jai felett olykor égő falvak tűzszine borul s kirí 
belőlük a vad katonaságtól ördögi módon megkín-
zott emberek borzasztó jajveszékelése. Ha a pokol 
kínjait festi, azokban is a harmincéves háború tük-
röződik. De ép e rajzaiban találta meg azt a varázs-
igét, mellyel képes volt felébreszteni a nép lelkét 
azon szellemi és erkölcsi durvaságból, melybe a har-
mincéves háború sülyesztette. 

Könyveiben nemcsak mint mélyenhivő, Istennel 
egybeforrott népszónok áll előttünk, hanem mint 
igazi német ember, aki természetes, biztos nyelv-
érzékével, meglepő tisztasággal kezeli anyanyelvét s 
mint író is nagyban hozzájárult a német nép el-
posványodó nemzeti érzületének felébresztéséhez és 
megerősítéséhez. 

A Herder-cég P. Cochem halálának kétszázadik 
évfordulója alkalmával «Bosengarten» címen szemel-
vényes kiadást rendezett Cochem műveiből, melynek 
célja, hogy szélesebb körökbe vigye a keresztény 
tökéletességről és az Üdvözítő életéről elmélkedő 
misztikus barát gondolatait, mint a vallásos, népies 
költészet igazi gyöngyeit. Ennél alkalmasabb elmél-
kedési könyvet nem adhatunk németajkú híveink 
kezébe! ( f f . ) 

VI. KATHOLIKUS VILÁGSZEMLE 

Német-Bi roda lom. 
Az ú j kölni é r sek e skü t é t e l e I I . Vilmos c sászá r 

előtt . Dr. von Hartmann Felix, az új kölni érsek (volt 
münsteri püspök) febr. 13-án tette le II. Vilmos császár 
előtt hűségesküjét. Az eskütétel előtt az érsek a trónon 
ülő és a Fekete-Sasrend jelvényeit viselő császárhoz 
beszéddel fordult, amelyben köszönetét és hódolatát 
fejezte ki a császár előtt, de egyúttal örömteli készségét 
is az eskü letevésére úgy általában, a fennálló rendel-
kezésekre való tekintettel, mint különösen a dinasztia 
és nevezetesen a korona jelenlegi hordozója iránt 
érzett mély tiszteletből és ragaszkodásból. ígéri az érsek, 
hogy a trón iránti érzelmeit, mint kölni érsek, ipar-
kodni fog híveinek lelkeibe is beleültetni. «Ez annyival 
szükségesebbnek látszik, — mondá ö — mennél bátrabban és 
vakmerőbben döngetik a felforgatás és a tagadás hatalmai 
a trónnak és az oltárnak alapjait.-» Majd megköszönte a 
kölni templomnak adományozott üvegfestményt, amely 
III. Leo pápát ábrázolja, amikor Szt. Ludgerus első 
münsteri püspöktől kisérve, Paderbornban megjelen 
Nagy Károly előtt, hogy segítségét kérje a római párt-
ütők ellen. Bízik az érsek, hogy ő is, mint a «prima se-
des Germaniae» jelenlegi birtokosa, III. Leohoz hasonló 
kegyes fogadtatásra fog találni a császár előtt ma, mikor 
azt kéri, hogy a császár tartsa meg a kath. egyházat 
és kath. vallású alattvalóit az oly gyakran tanúsított 
jóindulatában. 

Eskü után II. Vilmos császár is beszédet intézett 
az új érsekhez, és rátérve az érsek által említett III. Leo-
féle történeti epizódra, így szólt : «Ön arra a nevezetes 
eseményre utalt, mikor Nagy Károly, III. Leo pápától 
és az Önnek a münsteri széken első elődjétől, nagy 
veszedelemben és szorongattatásban segítségül híva, 
seregének élén a pápát szívesen üdvözölte, neki védelmet 
igért és azután ővele, a hagyomány szerint, bevonult a 
paderborni székesegyházba, hogy együtt magasztalják 
az Urat . Ez a világtörténelmi esemény tanulságos példa 
arra, milyen áldásos az egyháznak bizalmas viszonya az 
államhatalom legfőbb viselőjéhez, de egyúttal komoly intést 
is tartalmaz.» 

Eskütétel után a császár dejeuner-n látta az új 
érseket, amelyen a birodalmi kancellár és a kultusz-
miniszter is részt vettek. 

Hartmann érsek székfoglalása április 3-án lesz. 
Kölnben nagyarányú előkészületek folynak fogadtatására. 

Szeparác iós t ü n e t e k E l sass -Lo th r ingenben . 
Az elsass-lothringeni tartománygyülés a mult héten 
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tárgyalta a kultusz-budgetet. Érdekes felszólalások estek 
a különféle pártok részéről az egyház és állam viszo-
nyát illetően; A szocialisták a kultusz-budget törlését 
és helyette az egyházak és felekezetek részére hitköz-
ségi adó kivetésére való jog megadását javasolták. 
A progresszisták (liberálisok) az egyházak nagyobb ki-
adásait ugyan továbbra is az állami budget terhére 
meghagyni kívánták, de az így megállapított átalány-
összegek hováfordítása tekintetében az egyes egyházak 
maguk intézkedjenek, kisebb kiadásaik fedezésére pedig 
hitközségi adók kivetése engedtessék meg nekik. A tar-
tománygyülés többsége ezt az utóbbi javaslatot elvben 
magáévá is tette. De így is mindenesetre érdekes jelen-
ség marad ez a határozat, mint a szeparációs eszmének 
felbukkanása ; már Hessenben, Württembergben és a 
Szász-Királyságban is már ismételten nyilvánultak meg 
hasonló, az evangelikus államvallás nyűgétől való fel-
szabadulást hangoztató törekvések. Elsass-Lothringen-
ben persze ez a mozgalom nem az evangelikus vallás 
ellen irányul, mert ott sem ez, sem a kath. vallás, 
nem államvallás. 

A jezsuita törvény eltörlése. Folyó évi harma-
dik számunkban ismertettük a jezsuita törvény (1872. 
julius 4.) jelenlegi állását. Ott már említettük azt is, 
hogy tulajdonképen csak a törvény 1. §-ának eltörlésé-
ről van már szó (amely a Jézus-Társaság letelepedését 
és az a jezsuiták vezetése alatt álló nevelőintézetek föl-
állítását tiltja), továbbá az ennek végrehajtására vonat-
kozó «Bundesrath»-i rendelkezések visszavonásáról. A cen-
trumpárt Schaedler dr. prelátus által a mult évben az 
eltörlés iránt indítványt terjesztett a birodalmi parla-
ment elé. Az indítvány szövege ez volt: «1. §. A Jézus-
Társaság rendjére vonatkozó 1872. julius 4-iki törvény 
hatályon kívül helyeztetik. 2. §. Az említett törvény 
1. §-ának végrehajtására és biztosítására kibocsátott 
rendelkezések érvényüket vesztik. 3. §. A jelenlegi törvény 
kihirdetése napján lép életbe.» 

A birodalmi parlament («Reichstag») február 19-ére 
tűzte napirendre a centrum javaslatát. A vitában a 
centrumpárt részéről résztvett Spahn dr. képviselő, a 
többi pártok részéről pedig ezek : Hoffmann (szoc., pro IJ 
Jung (nemz. lib., contra //, Kunitz (német konzervatív, 
contra !), Müller-Meininger (haladó néppárti, contra t), 
Moravszki-Dzierzykrai (lengyel, pro !), Mártin (bírod, 
párti, contra !J 

A vita bezáratván, a Schaedler-féle indítványt 
a «Reichstag» többsége elfogadta. A javaslat mel-
lett a centrum, a szociáldemokraták (szónokuk indoko-
lása szerint azért, mert minden kivételes törvénynek 
elvi ellenségei), az elsass-lothringen-i párt és a lengyelek 
szavaztak. 

Hátra van még a Bundesrath, amely hihetőleg nem 
fog hozzájárulni a jezsuita-törvény eltörléséhez, mint 
előzőleg is már a 2. szakasz eltörlésénél is három izben 
ellenállott, és csak a negyedik alkalommal engedett, de 
fentartva odiózus utasításait az 1. §-hoz. (Ezeket is meg-
szüntetni kívánja most az elfogadott törvényjavaslatnak 
2. §-a.) 

De ha a Bundesrath leszerelne is, akkor is még fenn-
állanak az egyes német államok külön törvényei, ame-
lyek vagy a jezsuitáknak, vagy egyáltalában minden 
szerzetesnek tiltják a letelepedést és intézetek felállítá-

sát. A vallás- és közoktatásügy ugyanis az egyes orszá-
gok külön törvényhozása alá tartozik. 

A Schaedler-féle indítványhoz a szabadelvű néppárt 
által beadott azon módosítást, hogy az egyes német 
államoknak a jezsuitákra vonatkozó törvényhozása 
érintetlen marad a birodalmi jezsuita-törvény eltörlése 
után is, a Reichstag többsége elvetette. (A birodalmi al-
kotmány értelmében ez úgyis magától értetődik.) 

Belgium. 
Katonatiszteknek tilos titkos társulatokba 

belépni. Február 11-én a belga miniszterelnököt: de 
Broqueville bárót, Devéze liberális képviselő meginter-
pellálta a belga kamarában, azon decretum miatt, 
amellyel ő, mint hadügyminiszter megtiltotta a katona-
tiszteknek, hogy tagjai lehessenek titkos társulatoknak 
vagy politikai egyesületeknek. A vitában (febr. 11. 12.) 
a szabadkőmívesek részéről részt vettek Hymans, Van-
dervelde (szocialista párt vezér), Coq (páholy-nagymester) és 
Furnémont (a belga Nagy-Oriens elnöke), akik közül a 
három első váltig tagadásba vette, hogy a szabadkő-
műves szervezet titkos társulat volna. De Broqueville 
azonban saját meghívóik szövegéből, amely a titoktar-
tást köti a tagok lelkére, bizonyította be állítását. Coq 
pedig különösen is azt vitatta, hogy a szabadkőműves-
ség nem politikai társulat. Mikor azonban de Broqueville 
ismét okmányszerűleg, saját szövegeikből (Coq saját 
páholy-beszédéből is) igazolta be újból állítását, akkor 
annyit elismertek, hogy politikával foglalkoznak, de 
nem választójogi politikával. Különösen hatást ért el a 
miniszterelnök, amikor Coq-nak Párisban, az ottani 
Nagy-Oriens-ben tartott beszédéből olvasott fel részle-
teket, amelyben Coq magasztalta a szabadkőművesség 
szolidaritását a kath. egyház ellen való küzdelmében, 
Mikor pedig egy másik, Bruxelles-ben 1910-ben elmon-
dottpáholy-beszédet olvasott fel,amelyben a szónok a por-
tugál forradalmat, mint a szabadkőművesség művét, dicsői-
tette, amelynek utánzását a belga szabadkőművesség 
főtörekvésének és majdani főérdemének mondotta, és 
ezen beszédre nézve végre elárulta azt is, hogy azt a 
jó Furnémont testvér tartotta, erre az egész kamara 
hahotájába fulladt belé a szabadkőművesség siralmas 
vergődése és esküdöző letagadása; maga Furnémont is 
résztvett a közös hahotában. De Broqueville-nek most 
már könnyű dolog volt felvetni a kérdést, vájjon ilyen 
titkos jellegű és felforgató célú társulatok tagja lehet-e 
a katonatiszt, akire a haza és a trón védelme van rábízva. 
Némasággal feleltek, valamint Broqueville-nek azon 
ajánlatára is, hogy ő hajlandó rátérni a franciaországi 
szisztémára is, amely szerint katonatisztnek bármiféle 
egyletbe való belépéshez kormányhatósági engedélyre 
van szüksége. 

Le ridicule c'est qui tue. 
A jó szabadkőművesek ügyetlenebbül nem is ren-

dezhették volna dolgaikat. Nem használt nekik, hogy 
másnap nagy ágyúként felvonultatták a liberális Indé-
pendance Belge-t, amely szörnyüködését fejezi ki azon, 
hogy katonatiszteknek eltiltják belépni olyan szerve-
zetbe, melybe a véleménynyilvánítási szabadság útján 
az igazságot kereső annyi jeles ember tartozik és amely-
nek I. Lipót, a dinasztia alapítója, volt fővédnöke. 

És hátra van még valami, ami már igazán példá-
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ját ritkító kaméleonkodás : Szerdán a szabadkőműves 
kamara-szónokok még tagadni próbálták, hogy a sza-
badkőművesség titkos társulat volna. Csütörtökön (febr. 
13.) pedig már lapjukban, a Chronique-ben kérdőre 
vonják de Broquevitle-i, hogy micsoda indiszkréció 
utján, áruló segélyével jutott hozzá olyan okmányok-
hoz, amelyeknek «hï/cos»-aknak kellett volna maradniok. 

Hát persze ez is csak olyan következetesség a «tit-
kosság» letagadásában, mint aminőt követnek a «sza-
£>ad»-gondolkodás követelésében. (Maguknak igen, a 
katholikusoknak nem.) 

Franciaország. 
A francia szocialisták a «laikus iskola vé-

delme» ellen. Jaurès, a Humanité-ben már megfújta 
a kürtöt a radikálisoknak és radikális szocialistáknak 
( = b l o k k ) legújabb «életelixir»-je, a «défense laique» 
ellen. Úgy látszik — írja e lapban Compère-Morel kép-
viselő — gyors segítségre van szükség a laikus iskolák 
körül, mert már haldoklik és tán meg is hal, ha kor-
mánydecretumokkal nem sietnek védelmére és ki nem 
végzik a «szabad iskolákat» (értsd: kath. iskolákat). 
Jaurès szerint a laikus iskola majd megvédi maga ma-
gát. Ha védeni kell, inkább a jelenlegi megmentői ellen 
kell megvédeni. Sőt még az antimilitarista Gust. Hervé 
is Jaurès-liez csatlakozik; a «Guerre Sociale»-ben köz-
zétett cikkével ; ő a papfalást és a laikus iskola védel-
mét nyomorúságos külkalandozásnak tekinti. Hasonló-
képen ír a «défense laique» rozsdás fegyveréről Marcel 
Sembat is. 

A templomok fentartása. Barrés folytonos til-
takozása végre visszhangra talált más oldalról is. Jos. 
Reinach törvényjavaslatot nyújtott be, hogy engedtessék 
meg magán személyeknek (egyesek vagy egyesületek vagy 
lelkészek) is a templomok fentartásáról és javításáról 
gondoskodni. Eddig ugyanis a községtanácsok vissza-
utasították magánosoknak ilyen ajánlatait. J. Reinach 
ezt a szeparációs törvényhozás nagy hiányának tekinti, 
amelyet a törvényhozók feledékenységének (1) tulajdo-
nít. A törvényjavaslat szerint az ilyen ajánlattevővel a 
községtanács szerződésre fog lépni; ha a községtanács 
ezt megtagadná, az esetben a département préfet-je ad-
hatja meg az engedélyt. 

Maurice l îarrès a kath. egyház kulturális 
erejéről. M. Barrés most adta ki legújabb regényét: «Col-
line inspirée» cimmel, amelyben feldolgozza három pap-
testvérnek, a Baittard fivéreknek történetét. Ezek buzgó 
kath. papok voltak Közép-Lotharingiában egy dombos 
vidéken, amelyen töltötte Barrés is gyermekkorát ; 
mintaszerű, jó kath. papok voltak, maga az egész vidék 
is olyan tiszta erkölcsű, misztikus levegőjű vidék volt. 
De mintha csak az 1500 év előtt legyőzött bálványok 
démonjai keltek volna életre, a három pap egy vad 
eksztatikus szektát alapított és a szektának tagjai, fér-
fiak és kibontott hajú nők, volt apácák is, ott fenn a 
dombon, a volt kath. templom körül járták sátáni tán-
caikat ködös téli napokon. A püspök kiközösítette őket 
és véget vetett a régi pogányság újabb fellobbanásának. 

Barrés a Matin által való meginterview-olásakor 
elmondta, mi indította e darab megírására. 

— Egyszer — mondta Barrés — a francia kamará-
ban ezt mondottam : A falusi templom meggyógyítja 
(«assainit» = megegészségesíti) azt a földet, amelyen fel-

állították. Egyes szélsőbali el lenmondásokra azután kifej-
tettem, hogy a keresztény kultura felső rétegei alatt a 
mi földünk még sok homályos, pogány, barbár marad-
ványt őriz, amely szinte várja feltámadását; régi idők 
romjai ezek, amelyeknek nem volna szabad helyet adni 
a polgárosult társadalomban. 

— És — mondja Barrés — így folytattam: Hall-
gassák csak meg, mit beszélnek el önöknek a pap, a 
prédikátor és a falusi orvos. Ok egyhangúan konsta-
tálják, hogy azt a területet, amelyet a kereszténység 
elveszt, nem az ésszerű kultura nyeri el, hanem a po-
gányság a maga legdurvább alakzataiban, minők : a 
mágia, a boszorkányság, a sarlatanizmus és a hiszé-
kenység minden fajtája. 

— Láttam — folytatja Barrés — hogy beszédem 
alatt az egész kamara helyeslőleg bólintott ; és ha pél-
dákat kérdeztek volna tőlem, tudtam volna rá sokat 
felsorolni, többek közt ennek a három Baittard fivér-
nek történetét. 

Barrés azzal végezte az interview-ben adott nyilat-
kozatát, hogy idézi Briand-nak egyszer a kamarában 
elejtett mondását : «Nous avons tous intérêt à avoir de 
bons prêtres». (Mindnyájunk érdeke, hogy jó papjaink 
legyenek.) És ezért a szigorú egyházi fegyelmet nem 
megbénítani, hanem előremozdítani kell, mert az egy-
házi fegyelem a közrendet és a közerkölcsiséget is szol-
gálja. És nem fél kimondani Barrés azt sem, hogy a 
kath. vallás ezen üdvös fegyelmi irányítást csakis Bó-
mából kaphatja. 

Valóban igen figyelemre méltó mély gondolkodásra 
valló fejtegetések ezek. Magunk is már sokszor tettük 
reflexió tárgyává azt a gondolatot : nem adhatná-e meg 
a kath. egyháztól a XVI. században és később előforduló 
tömeges elszakadásoknak (Los von B o m l ) magyará-
zatát az, hogy egyes vidékeken, világiak és papok közt, 
még öntudatlan régi nemzeti tradícióként élt a pogány 
szabadságnak, féktelenségnek, függetlenségnek pislogó 
parázsa, és alkalmi behatásokra (Luther, Kálvin, VIII. 
Henrik) ez a parázs borította lángba a vidékeket, az 
egyházat. így érthető az is, hogy az ilyen elpártolások 
rendszerint «nemzeti» (germán, angol) reakció alakjában 
jelentkeznek. 

A laicizmus hajmeresztő következetessége. 
Hogy a francia állami iskolákból, úgy a tanköny-
vekből, mint az előadásokból Isten, a szentek, az egy-
ház stb. neveit tervszerűen száműzték és ott említeni 
sem szabad, azt már régóta tudjuk. De az utóbbi évek-
ben az iljúság kezeibe kerülő régi klasszikus ifjúsági 
iratokat is (Bobinson, Lafontaine) expurgálva adják ki 
a francia könyvkiadó cégek, elhagyva mindenütt Isten 
nevét és azt, valamint a vallási dolgokat sokszor való-
ban ostoba módon, más szavakkal és eszmékkel pótolva. 

így Lafontaine egyik meséjében egy vers így hangzik: 
Petit poisson deviendra grand 
Pourvu que l'on (e he lyet t : Dieu) lui prête vie. 

A legújabb francia Robinson-kiadásban pedig min-
den vallási reflexiót (mikor péld. Robinson Istenről, a 
vallásról, a gondviselésről és a bibliáról beszél Péntek-
hez) egyszerűen kihagytak a könyvből. A jó kiadó urak 
persze ezt főleg azért tették, hogy iskolai ajándék-
könyvnek elfogadják majd az ilyen kiadványaikat a 
laikus iskolák igazgatói. 
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Bizony szomorú jelenség ez, mikor már nem is a 
kath. vallás ellen, hanem Isten és szent neve ellen indí-
tanak irtóháborút. És ami még gonoszabb dolog : ka-
tholikus klasszikus müveket is adnak már ki a vallási 
fejtegetések teljes elhagyásával. Azért jó lesz ezentúl 
mindig megnézni, milyen kiadású Ségur-t vagy Dupan-
loup-t veszünk, mert elképedve üthetnénk fel egy athe-
ista Dupanloup-t. Tanulság : csakis kimondottan kath. 
könyvkiadóktól (Bonne Presse, Letouzey, Lecoffre, 
Desclée stb.) lehet manapság katholikus vagy keresztény 
jó könyvet is vásárolni, máshol vásárolt könyvnél esetleg 
csak a szerző neve lesz katholikus, de a tartalma meg 
lesz fosztva éltető elemétől, a vallástól. 

Nagy-Britan n ia. 
A walesi szeparáció az angol felsőházban. 

Az anglikán vallást Wales-ben államvallási minőségétől 
és az őt megillető fekvőségektől (kivéve a templomokat), 
haszonélvezetektől ésjövedelmektől megfosztóbill («Welsh 
disestablishment bill»), amely az alsóházban általános 
és részletes tárgyaláson is átment, február 11-én került 
a lordok elé, és már három nap múlva, február 14-én, 
megtörtént felette a szavazás is : 252 lord ellene, 51 mel-
lette szavazott. A javaslat feletti vitában résztvett, a bili 
ellen foglalva állást, a canterbury-i érsek is, kinek állam-
vallási primáciális joghatósága alá tartozott eddig Wales, 
kivüle jelenvolt és felszólalt (contra) a yorki érsek is, 
jelenvolt még 10 anglikán püspök. Feltűnést keltett az, 
hogy a hereford-i és az oxford-i püspökök a bili mel-
lett szólaltak fel és arra is szavaztak. 

Az oxford-i püspök az ő beszédében Lord Aldwyn-
nel szemben, aki a Wales-ben életbe léptetett hitköz-
ségi egyházszervezetben («representative body») a fran-
cia «associations cultuelles»-ek utánzását látja, kijelen-
tette, hogy ő épen a francia egyháznak a szeparáció 
óta való újraéledéséből kapott ösztönzést a biti mellett 
való állásfoglalásra. A francia egyház — mondá ő — 
nagy válságon ment át, a «disestablishment» (szepará-
ció) és a «disendowment» (vagyonelkobzás) válságán. 
Az ő (az oxfordi püspök) csodálkozását épen az a nagy 
készség keltette fel, amellyel a francia egyház, ragasz-
kodva elveihez és lelki életben való szabadságához, 
egész közömbösséggel vált meg világi pozíciójától és 
anyagi forrásaitól. Ez valóban bölcs eljárás volt. Annál 
szomorúbb az anglikán egyházra nézve, hogy akkor, 
mikor benne doktrinális téren a teljes meghasonlás, 
minő még soha sem volt, üti fel fejét («when there 
was going on in the English Church a doctrinal dis-
integration unparalleled in its history») úgy, hogy egy 
emberöltő múlva már azt sem lehet tudni, mit hisz 
még az angol egyház («Church of England»), akkor 
«mi még görcsösen ragaszkodunk történeti intézmé-
nyeinkhez». 

Spanyolország. 
Kezdődik a radikálisprogramm megvalósítása 

Spanyolországban. Ha az olasz kath. lapok szem-
üvegén át nézte volna az ember a jelenlegi Romanones-
féle spanyol kormány mult heti hivatalos érintkezését 
a Vatikánnal (Calbeton tisztelgése), úgy abba a hiede-
lembe ringathatta volna magát, hogy a «Rex Catholicus» 
radikális kormánya jó útra kezd térni. Hogy azonban 
ez mennyire kevéssé volt több egyszerű «spanyol» eti-
kettnél, azt bizonyítja a Madridból most érkező hír, 

hogy egy királyi decretum jelent meg, amely az összes, 
még hadköteles korban levő szerzeteseket katonai szol-
gálatra szólította be. Ugy látszik, a kormány a francia 
Combista jakobinusok módszeréhez fordul, t. i. hogy 
veszendőnek induló népszerűségét megmentse, napon-
kint egy papot szervíroz fel reggelire az akol körül 
ordító fenevadaknak. Híre jár ugyanis, hogy a republi-
kánusok és szocialisták, minden királyi audiencia da-
cára is, már elfordultak Romanones-tői, mert programm-
ját nem találták elég radikálisnak. No, talán most majd 
nem fognak egy ideig panaszkodni Azcarate (republ.) és 
Pablo Iglesias (szoc.) vezér urak. 

A madridi IV. nemzetközi népnevelési kon-
gresszus elnapolása. Ezt is a spanyol szabadkőmí-
vesek mesterkedése okozta. A mult évben Hágában 
megtartott III. ilyen kongresszus ez évi március 21—27. 
napjaira Madridba hivta össze kongresszusra a tago-
kat. Az ezévi kongresszusnak egyik bevallott célja az 
volt, hogy a mult évben Hágában a vallásoktatás mel-
lett áltástfoglaló kongresszussal szemben egy a «laikus 
iskola»-féle felfogást képviselő kongresszust vonultassa-
nak fel Madridban. A kongresszusra mindenfelől töme-
gesen érkeztek már be a jelentkezések a részvételt és 
az előadásokat illetőleg (így Belgiumból 600 részt-
vevő és 20 előadó). De a spanyol előkészítő-bizottság, 
amely radikális irányú szakemberekből állott, ezen je-
lentkezésekből azt látván, hogy ismét a valláserkölcsi ala-
pot képviselő elem lesz túlsúlyban (8000 magából Spa-
nyolországból), január 4-én kelt királyi rendelettel a 
kongresszus tagjainak számára «numerus clausus»-t és 
pedig 500-ban állapított meg, amely számon belül az 
előkészítő-bizottság joga volna kiválasztani az e helyek 
tulajdonosait a jelentkezők tömegéből és egyúttal az 
előadókban is megállapodni. De végre belátták, hogy 
ezt így sem lehet megcsinálni. És azért február 8-án 
megjelent egy újabb királyi rendelet, amely a kongresz-
szust «alkalmasabb időre» halasztotta el. 

A spanyol püspöki kar és paedagogusok éberségé-
nek és bátorságának ime megvolt a gyors sikere. Aguirre 
biboros, toledói érsek lelkesen száll síkra a hitval-
lásos iskola mellett most kiadott pásztorlevelében és 
figyelmezteti a katholikusokat, hogy ne hagyják magu-
kat elaltatni a «közös iskola» elnevezés által, mert most 
ezen cím alatt akarják belopni az országba a laikus 
iskolát, melyből később («alkalmas időben» !) majd eltá-
volítják Isten és a haza nevét is. 

Portugália. 
A szabadgondolkodók ezévi nemzetközi 

kongresszusa Lissabon-ban. No, itt ugyan akár a 
garázdálkodásig szabadon gondolkozhatnak majd a val-
lás-gyűlöletet a «szabadgondolkodás» álarca alatt rejte-
gető atheisták. Lissabon-ban ugyan nem kell félniök 
emiatt a rendőrprefektus beavatkozásaitól. Nem mintha 
Lissabon valóban a gondolat-szabadság hazája volna, 
hiszen épen két év óta ezrével nyögnek a lissaboni és 
egyéb portugál, földalatti börtönökben, álarcviselésre 
kárhoztatott foglyok, hölgyek és aggastyánok is, a leg-
előkelőbb társadalmi osztályokból, főleg pedig papok. 
Ok ott sinlődnek a «szabadgondolkodás» gúnyjára. 

A kongresszusnak egyik főtárgya az egyház és állam 
szeparációja, valamint a laikus iskola lesz. 

A lissabon-i kongresszussal a szabadgondolkodók 
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elsősorban a madridi és a bécsi fényes eucharisztikus 
kongresszusok ellen akarnak ellentüntetést rendezni, 
vagy, mint ők finoman (!) irják: «Kettős tüntetés lesz 
ez, egyrészt a római egyház ellen, mely az ő eucharisz-
tikus kongresszusaiban az emberi gondolkodásra gyalá-
zatot hozott, és másrészt pedig elismerés lesz ez a por-
tugál köztársaságnak, amelynek kezdettől fogva első 
gondja volt szekularizálni mindenféle intézményeit.» 

Magelhaes Lima már nálunk is járt verbuválni, 
állítólag külön hajó fogja elvinni a magyar részvevőket 
a kongresszusra. Alf. Costa szekta-kabinetje épen a stíl-
szerű kormánya egy olyan országnak, amelyben ottho-
nosoknak érezhetik magukat a gondolatszabadságban itt 
nálunk sem akadályozott, de másokat igazi portugál mód-
szerre] akadályozni kivánó magyar «libre-penseur»-jeink. 

VII. HIREK A TUDOMÁNY VILÁGÁBÓL 

Egy hírneves jezsuita erkölcs- és jogbölcsész 
halála. Február 4-én halt meg Roermundban, Hollan-
diában a német jezsuiták nesztora (92 évet élt) : Theod. 
Meyer, az «Institutiones Juris naturalis seu philoso-
phiae morális universae» cimü jeles kétkötetes munka 
szerzője, amely mü részét képezi a «Philosophia Lacen-
sis» vállalatnak. (Az I. kötet már megjelent II. kiadás-
ban is, a II. kötet II. kiadása most van épen készülő-
ben.) Meyer a Jézus-Társaság m.-laach-i, blyerbek-i és 
exaeten-i kollégiumaiban adta elő az ethikát és termé-
szetjogot. Meyer Aargau kantonban született és ott is 
nevelkedett, 1842-ben lépett be a Jézus-Társaságba, 
amelyet amikor nemsokára («Sonderbundkrieg», 1847) 
elűztek Svájcból, Meyer Belgiumba jött tanulmányainak 
folytatása végett ; 1841-ben Löwenben szentelték fel 
pappá. Nemsokára Németországba helyezték át és ott 
töltötte el rendi és tudósi tevékenységének java éveit. 

A bonni kath. egyetemi hallgatónők egye-
sületének első évforduló ünnepélye. A bonni 
egyetem kath. vallású egyetemi hallgatónői «Hroswitlia-
Egylet» címen most egy éve egyesületet alapítottak. 
Az egyesület cimét a középkornak hírneves, tudós 
apácájától, Hroswithától (+ 1002.) vette. Hroswitha (Ros-
witha) a Szent Benedekrend tagja volt Gandersheim-ben 
Németországban. I. Ottó császár életéről époszt irt ; 
továbbá latin énekeket és komödiákat. Az alapítás 
első évfordulóját az egyesület febr. 12-én tartotta meg 
ének- és zeneszámok kíséretében. 

VIII. V E G Y E S E K 

A tlieozofusok véleménye a nicaeai hitval-
lásról. C. W. Leadhaater angol theozofus egyik müvé-
ben («The Christian Creed») azon állítást kockáztatja 
meg, hogy a nicaeai apostoli hitvallás meg van hami-
sítva, mert a legrégibb (!) görög kéziratokban nem is 
volt meg Jézus Krisztus és Pontius Pilatus neve, hanem 
Jézus Krisztus neve helyén «Jeronaristony («a legnagyobb 
szent»), vagy pedig «Jetronariston» («a legnagyobb orvos») 
állott volna, míg Pilatus nevének helyén : «Pontupiletu» 
(passus sub ponto=mari, densificato), ami alatt ők 

valami asztrális anyagot értenek. És ezen szimbolumi 
szövegkritikai hipotézis mellett szövegtörténeti bizonyí-
tékul (!) arra hivatkoznak, hogy a theozofia szellemi 
látás útján (!) a ma már veszendőbe ment legrégibb 
görög kéziratokba is betekintést nyert, amelyekben a 
fentebb említett szavak fordulnak elő. Hát bizony ez 
szomorú alvajárás és fantaziálás a valószerűség teljes 
télredobásával ! Ilyen úton-módon minden kigondolt 
hittételt isteni tekintélyre lehet alapítani, csak legyen, 
aki higyjen az ilyen már nem létező és mégis még lát-
ható «kódex»-ekben. Es a theozofia, a lótuszvirág jegyé-
ben, mégis egyre hódít Európában, elsősorban Párisban, 
épen ott, ahol a kath. vallást legjobban gyűlölik azért, 
mert tekintély-vallás. 

E S IX. K Ö N Y V S Z E M L E 0 Q • 0 

K a t h o l i k u s S z e m l e . A Szent-István-Társulat megbí-
zásából szerkeszti Mihályfi Ákos dr. egyetemi tanár. A Szent-
István-Társulat kiváló folyóiratának februári füzete most 
jelent meg a következő változatosan gazdag tartalommal : 
Stuckner János dr . : A mai lélekkutatás téves utai. Egyed 
István dr. : A törvényhatóság önkormányzati hatásköre. 
Bognár Cecil dr . : Természettudományi Szemle. Torna István: 
Sebzett szivek. Regény. Vértesy Gyula : Utolsó vers. Költe-
mény. Patiji István : Boldogság. Költemény. Novak János : 
Jut-e eszedbe? Költemény. Harsányi Lajos: Dante Komé-
diája. Külföldi folyóiratok szemléje, gd. Magyar folyóiratok 
szemléje. A füzetet gazdag könyvismertetési és kritikai rovat 
zárja be. A Katholikus Szemlét a Szent-István-Társulat rendes 
tagjai a tagilletmény része gyanánt kapják; nem-tagoknak 
előfizetési ára egy évre 10 korona. Előfizetések, valamint 
tagságra való jelentkezések a Szent-István-Társulat igazgató-
ságához (Budapest, VIII. Szentkirályi utca 28.) íntézendők. 

A «Borro ineus» hitszónoklati folyóirat (Győr; előfize-
tése. 8 Kor.) legújabb, februári száma értékes és bőséges 
tartalommal jetent meg. Nemcsak a vasár- és ünnepnapokra 
közöl alapos és szépen kidolgozott szentbeszédeket, hanem 
azonfelül még Balázs-áldásra és hamvazásra is alkalmi beszé-
deket, valamint igen jó nagyböjti szentbeszédsorozatot a bűnről. 
Tájékoztatásul szolgál ez a tartalomjegyzék: 1. Gyertya-
szentelő-Boldogasszony ünnepére: A legkedvesebb áldozat. 
Marianus-tói. — 2. Böjt I. vasárnapjára: I. A bőjtölésről. 
Lelkész-tői. II. Krisztus Urunk vérrel verejtékezéséről. Név-
telen-tői. — Példa e második szentbeszédhez. — 3. Böjt II. 
vasárnapjára : Az igazság fénye. Gerebenics Sándor, szerkesztő-
től. — 4. Böjt III. vasárnapjára : I. A bűnbánat szükséges 
voltáról. Dr. Podraczky István, v. püspök, rozsnyói nagy-
préposttól. II. Krisztus Urunk megostoroztatásáról. Névtelen-
től. — Alkalmiak: 5. Nagyböjti szentbeszéd-sorozat : A bűn. 
Ernyei Pál, nagykereskényi plébánostól. IV. A szokásos bűn. 
V. A bűnös halála. VI. A végső töredelmetlenség. — 6. Balázs-
áldásra : Plébános-tó\. 1. Hamvazásra : Plébános-tói. 

Ö r ö k i m á d á s cimű, Tiefenlhaler József dr. szerkeszté-
sében megjelenő hitbuzgalmi folyóirat 2. száma rendkívül 
•dús és érdekes tartalommal jelent meg, amelyből kiemeljük 
a következő cikkeket: Tartalom: Felirat a nm. püspöki 
karhoz az Oltáregyesületek országos szervezése és egyesí-
tése tárgyában. — Dr. T. J. : Hamvazó szerdán. — Lukácsi/ 
István: Negyven órai szentségimádás. — Cl. Adoratrix : A nap 
megszentelése. — Prónai Rezső: Egy lap Biant Valentine 
naplójából. — Dr. Bilczewszki J. : Az élet kenyere. (Folyta-
tás). — Timár Kálmán: Történelmi tár. A budai Krisztus-
teste-Társulat. — Gyakori szentáldozás. Rovatvezető: Reviczky 
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Aladár főmunkatárs. Az orvosság. — A gyermek első áldo-
zásának egyesülete. — Jézusom, örömöm. Rovatvezető Dr. 
Szyllaba Emil. — Nellikéről. — Szent Jeromos beszélgetése a 
kis Jézussal. — Eucharisztikus szövetségek. — Feslő bimbók. 
Karcsi, az Ur Jézus buzgó gyermeke. — Jézus a genezareti 
tavon. — Röptében a nagyvilág körül. — Irodalom. — Egye-
sületi élet. — Telefon-pósta. — Kimutatás. E valóban életre-
való folyóirat a Központi Oltáregyesület (Budapest, IX. ker., 
Ullői-út 75.) kiadásában jelenik megs előfizetési ára egy évre 
csak 3 korona. Ajánljuk előfizetőink pártfogásába. 

I m a és Hivatás . Lintelo Gyula S. J. nyomán irta Müller 
Lajos S. J. Budapest, 1913. Apostol-nyomda r.-t. kiadása. VIII., 
Horánszky-u. 20. 40 oldal. Ára 20 fillér, portóval 25 fillér. 
Homályt oszlat és elfogultságot tör meg e kis füzet. Ki ne 
lapozgatná tehát szívesen e művecskét, különösen ha benne 
oly fontos kérdés nyer megvilágítást, mint amilyen a címben 
jelzett. Ép ezért nagy haszonnal forgathatják elsősorban 
azok, kik a pályaválasztás útján álló ifjú lelket tanácsaikkal 
kötelesek a helyes ösvényre vezetni ; de nagy haszonnal 
fogják olvasni maguk a pályaválasztó fiúk és leányok i s ; 
hisz végtére ezeknek utolsó szavától és akaratától függ ezen 
életbevágó kérdés eldöntése. E felvilágosító hatása mellett 
kiváló pedagógiai értéke is van e füzetecskének. A hivatásért 
mondott ima megtanítja a pályaválasztót a magasabb hiva-
tásnak nagyrabecsülésére ; ápolja benne a széles, apostoli 
szellemben felfogott látókört s igaz keresztény szellemet 
csepegtet a szívbe. E pontokat bővebben fejti ki a szerző. 
Majd néhány gyakorlati eset megbeszélése után két nehéz-
séget old meg. Végül kutatja ama szoros kapcsolatot, mely 
a hivalás és a gyakori szentáldozás közt fennáll. S igaza van, 
midőn arra az eredményre jut, hogy a gyakori szentáldozás 
ártatlanul átélt szép gyermekkor után tisztaszemű, éleslá-
tású, eszményekért hevülő s tettre kész ifjúleiket állit e fon-
tos kérdés megoldása elé. 

«Görög K a t h . Népiskola» címmel egy tartalmasnak 
Ígérkező havi folyóirat indult meg a f. év elején Ungváron 
Melles Gyula tanítónőképző intézeti igazgató szerkesztésében. 
Az új folyóirat a mult évben megalakult munkácsegyliáz-
megyei k.-tanítói egyesület hivatalos közlönye s a hivatalos 
közleményeken és az egyesület belső ügyeinek megvitatásán 
kívül az elméleti és gyakorlati pedagógiára, s a szociális 
kérdésekre is kiterjeszkedik. A szünidei hónapok kivételével 
havonkint 2 ívnyi terjedelemben megjelenő folyóirat elő-
fizetési díja évi 4 K. 

Szerkesztői izenetek. 
F. Gy. d r . Köszönjük a küldött cikket. Az előfizetés is 

megérkezett. — Sz. I. l ' écs . Köszönjük szives készségét. Azt 
a J. szemináriumra vonatkozó cikket örömmel közölnők még 
március elején; a másik később is jó lesz. 

J^ia dó hivatali izenetek• 
F. Á. Závod. Elküldöttük az elmaradt számokat. Máig 

sem tudjuk, hol volt a hiba. Sz. ü. — K. M. Nagyszombat . 
Sajnos, kemény tábla alatt, simitatlanul nem szállíthatjuk a 
lapot, ez nemcsak költséges, de igen körülményes expedíció 
volna. De reméljük, a további számokat, melyek már egyen-
kint érkeznek, eléggé sima állapotban fogja megkapni. — 
Cz. J . P é c s v á r a d . Köszönet a szives üdvözlésért. Az elő-
fizetők számának eddigi (bruttó) szaporulata 134. 

Felelős szerkesztő és kiadótula jdonos: 
Dr. HANUY FERENC, egyet, t a n á r ( IV . , D u n a - u . 3 . ) 

Főmunkatárs és szerkesztő-helyettes : 

Dr. WOLKENBERG ALAJOS, egyet, t a n á r (I., B e r t a l a n - u . 2 4 . ) 

Slephanenm nyomda r. t., Budapest VIII., Szentkirályi-utca 58. 

Az igehirdetés. 
E g y e t e m i e lőadások a 

l e lk ipász torkodás tan kö-
réből . I r t a : M I H Á L Y F I 
Á K O S dr., egye t , t a n á r . 
A z e g y h á z i h a t ó s á g jóvá-
h a g y á s á v a l . oo A S z e n t -
I s t v á n - T á r s u l a t bizo-
m á n y a . o Budapes t , 1912. 

A r a 0 kor. 

Első k ö n y v : Az igehirdetés a szószéken. Homiletika. Egyházi 
szónoktástan. Első fe jeze t : A szentbeszéd története. Második 
fejezet : A homiletika irodalma. Harmadik fe jezet : Bevezetés az 
egyházi szónoklás elméletébe. Negyedik fejezet : Az egyházi 
szónoklás elmélete. 

Második k ö n y v : Az igehirdetés az iskolában. Katechetika. Hit-
elemzéstan. Első fe jeze t : Történeti fejlődés. Második fe jezet : 
Általános hitelemzéstan. Harmadik fe jezet : Különleges hit-
elemzéstan. 

H a r m a d i k k ö n y v : Az igehirdetés az életben. Hodegetika. 
Hybernetika. Első fejezet: Irányelvek. Második fe jezet : Egyéni 
pasztoráció az életben. Harmadik fejezet : A tömegpasztoráció. 
Befejezés. 

Megrendelhető és kapható a Szent-István-Társulat könyv-
kiadóhivatalában Budapest, VIII., Szentkirályi-u. 28. és könyv-
kereskedéseiben IV., Kecskeméti-u. 2. és Szeged, Kárász-u. 10. 
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RELIGIO 
TUDOMÁNYOS ÉS TÁRSADALMI KATH. HETI FOLYÓIRAT 
A B U D A P E S T ] EGYETEM H I T T U D . KARA TÖBB TAGJÁNAK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI 

Dr. H A N U Y F E R E N C , EGYETEMI TANÁR. 

Megjelenik — július és augusztus hó ki-
vételével — minden szombaton reggel. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Budapest, IV., Duna-u. 3. 

Előfizetési á r : egész évre K 12, félévre K 6. 
Egyes szám ára : 50 fillér. (Kapható a Szent -
István-Társulat könyvk. , IV., Kecskeméti-u. 2.) 

TARTALOM. I. Vezércikk: Autonómiánk becikkelyezése. I r t a : 
Hanuy Ferenc dr. — II. Az örök városból: 1. X. Pius beszéde a 
nála Cáron ügyében tisztelgő genuaiakhoz. 2. Az «Acta Ap. Sedis» 
1913. évi 2. száma. 3. San-Domingo köztársaság érsekelnöke és a 
Szentszék. — III. Tudományos cikkek, közlemények, értekezések : 
1. Szent Ágoston utóda. Zubriczky A. dr.-tól. 2. Holzhey. II. 
Babura L. dr.-tól. 3. Loisy «kinyilatkoztatása» a bölcselet vilá-
gánál. II. Spesz S. dr.-tól. 4. A legújabb ásatások a Szentföldön. V. 
Slöhr G. K. J.-tól. 5. A papoknak nyú j to t t védtörvényi kedvezmény 
megokolása. Melichár K. dr . - tól .— V. Könyvkritika : l .Medr . Dr. 
A. v. Velics : Über Mnemotechnik der Zukunf t . Kmoskó M. dr.-tól. 
2. Ed. Genicot : Inst i tut iones theologiae morális. Jehlicska F. dr.-
tól. — VI. Katholikus Világszemle : A) Olaszország : Az olasz 
modernis ták üzelmei. B) Franciaország : 1. A francia fővárosba 
bevándorolt falusiak lelkipásztori gondozása. 2. Újabb példa a 
laicizálás szörnyűségeiből. 3. A Congrès Diocésain záróülése. 

4. Űj székesegyház Oran-ban. C) Belgium: 1. Szt. Ferenc ha rmad-
rend je és a belga szabadkőművesek. 2. A louvain-i egyetem 
theol. és jogi karának átköltözése. D) Nagy-Britannia : Liverpool 
egyházmegye kath. népességének gyarapodása. E) Szerbia : Kon-
kordá tum Szerbia és a Szentszék között. F) Ausztria: A Wel-
tenmorgen szerzőjének halála. G) Magyarország : 1. A S. Congre-
gatio Consistorialis információt kér a püspököktől a kiván-
dorlókra nézve. 2. Szombatosok a ruthének közt. — IX. Könyv-
szemle. 

Autonómiánk becikkelyezése. 
Irta : HANUY FERENC DR. 

Két, egymást követő kormány foglalt immár 
állást amellett, hogy a magyar kath. egyház 
autonómiájának becikkelyezését fogja javasolni 
az országgyűlésnek. Mint formális törvény-
javaslat ugyan nem került a Ház asztalára 
sem az erre vonatkozó «lex Apponyi»-terve-
zet, sem a «lex Zichy»-tervezet, de létezésük-
nek egyszerű ténye és a felettök megindult 
tárgyalások stádiuma is már amellett szólnak, 
hogy a fenti állásfoglalás mindkét esetben meg-
történt. 

Az autonómiáért 50 éven át folvtatott küz-J 

delemnek legalább is azon elvitázhatatlan és 
igen értékes gyümölcse van, hogy most már 

senki e hazában nem meri kétségbevonni azt, 
hogy az autonómia a magyar kath. egyházat is 
megilleti és pedig az 1848: XX. t.-cikkből fo-
lyólag. 

A Zichy-féle tervezetnek a «Pesti Hirlap» 
közlése révén történt kipattanásakor azért ezt a 
tételt már, mint elismert axiómát, kezelték min-
den oldalról, és csakis a tervezet 3. §-ában a 
kath. vallás- és tanulmányi alapoknak föltétlen, 
4. §-ában pedig a tud. egyetemi alapnak esetle-
ges átadása ellen emelkedtek kifogások, tiltako-
zások. 

Ezt a tételt állította fel már báró Eötvös 
József is 1867-ben, mikor Simor János hercegprí-
máshoz intézett levelében (kelt «Budán, júliusban 
1867») így írt: 

«Teljes meggyőződésem, hogy az 18A8. XX. 
törvénycikk, mein minden keresztény vallásfele-
kezetek között a teljes egyenlőség elvét állította 
fel, a kath. egyháznak érdekeit nemcsak nem 
veszélyezteti, sőt azoknak több garanciákat nyújt, 
mint azok a kormánynak pártolásában elébb 
találhattak.» 

«A befolyás, melyet a kath. egyház az em-
berek kedélyére s általa minden társadalmi vi-
szonyokra gyakorol, nem az egyháznak privile-
giált állásától függ. Sőt a történet tapasztalásai 
épen az ellenkezőt bizonyítják, az egyház befo-
lyásának sülyedését mutatva ott, hol az a világi 
hatalom által leginkább pártoltatott, mint pél-
dául Franciaországban a forradalom előtt; emel-
kedését és terjedését ott, hol a kath. egyház a 
világi kormánynak semmi pártfogására nem 
számolhatott, sőt a világi hatalom által pártolt 
ellenséges felekezettel versenyezni kénytelenit-
tetett, mint például Irlandban, sőt még Angliá-
ban is.» 

«Hogy befolyása biztosíttassék egyházunk-
nak, csak szabadságra van szüksége, s minthogy 
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az 18Í8. XX. t.-c.-nek, mely minden vallásfele-
kezetek egyenlőségét kimondja, hazánkban más 
értelme nem lehet, mint az, hogy a kath. egyház 
az autonómiának azon mértékével ruháztassék 
fel, melyet az ország evangélikus egyházai élvez-
nek; én a törvényt, mint előbb mondám, a kath. 
egyház érdekeire nézve, nemcsak nem tartom 
veszélyesnek, sőt az egyedüli kedvezésnek tar-
tom azt, melyet az egyház az államtól igényel-
het.» 

«De hogy ezen szabadság, melynek biztosí-
tása Franciaországban s Európa csaknem min-
den alkotmányos államaiban a buzgóbb katho-
likusoknak főtörekvését képezi, egyházunkra 
nézve gyümölcsözővé váljék, hogy az ne puszta 
szó es irott malaszt maradjon, hanem az egy-
háznak érdekeit valóban biztosítsa, szükség, hogy 
maga ezen szabadság minden megtámadások 
ellen biztosíttassék, és ez csak úgy lehetséges, ha 
az nem az egyházi rendnek adott kiváltság —, 
hanem az ország kath. polgárai közös jogának 
tekintetik.)) 

Báró Eötvös Józsefnek ezen felfogása azóta 
iskolát teremtett; és ezen iskolába tartoznak 
több-kevesebb árnyalatkülönbséggel a hazai tár-
sadalom összes vezéremberei csak úgy, mint a 
törvényhozási jognak és a kormányhatalomnak 
viselői valláskülönbség nélkül, nem is szólva 
külön arról, hogy a katholikusok közt nincsen 
olyan számbavehető ellenvélemény, amely a 
magyar kath. egyháznak az autonomiára való 
jogát kétségbevonni akarná vagy annak megva-
lósítását az egyházra nézve feleslegesnek vagy 
pláne veszélyesnek tartaná. 

A Zichy-féle tervezet is azért, egészen helye-
sen, a kath. egyház önkormányzati jogát, mint 
közjogunknak az 1848: XX. t.-c.-ből folyó tételét, 
tehát mint «lex lata»-t kezeli, amikor így vezeti 
be a javaslati szöveget: «A kath. önkormányzat 
az 1848 : XX. t.-c. 2. szakaszának elvi kijelentése 
alapján jelen törvényben becikkelyeztetik (a kö-
vetkezőkben).» 

És valójában csakis a katholikus önkor-

mányzat gyakorlásának sajátos módját és kor-
látait akarja a Zichy-féle tervezet törvénybe 
iktatni ; valamint a kath. egyház jelenlegi jogi 
helyzetét körvonalazni, mikor így folytatja: 
«1. §. A magyarországi kath. egyház önkormány-
zati jogánál fogva maga intézkedik, a szerveze-
tével, alkotmányával, valamint a főkegyúri jog-
intézmény sérthetetlenségével megegyező módon és 
a föfelügyeleti jog korlátain belül, vallási, egy-
házi ügyeiben; kezeli egyházi, oktatási, nevelési, 
jótékonysági célokra szolgáló alapjait és alapít-
ványait; szükségleteinek fedezésére vagyont 
gyűjthet; igénybe veheti híveinek — tehervise-
lési képességük arányában — anyagi hozzájáru-
lását; e célból egyházi adót és egyéb szolgálta-
tásokat vethet ki, amelyek közigazgatási úton 
érvényesíthetők.» 

A tervezetnek ezen kifogástalan első szaka-
sza tehát nem novum, nem grácia, hanem álta-
lánosan elismert jogi tétel, amelyet most már 
nem vitat senki. 

Az 1869. óta szórványosan létesült helyi 
autonomiák is azt tételezték fel eddig is, hogy 
a kath. egyháznak megvan már az autonomiája, 
de hiányzik országos autonomiai szervezete, 
amelynek hiányában ezen lokális autonomiák, 
autonom egyházközségek egyelőre a jelenlegi 
püspöki, tehát tisztán hierarchikus keretbe il-
lesztettek bele: a püspök volt első fórumuk 
stb. Itt van épen egyik fő indító oka az auto-
nomiai egyházmegyei és országos szervezet meg-
teremtésének, hogy a képviseleti rendszeren fel-
épült hitközségi autonomiák fölé mielőbb ha-
sonló rendszeren fölépült, tehát homogén egy-
házmegyei és országos szervezet állíttassék fel, 
mert a jelenlegi rendszer mellett a püspök dön-
tése ellen a vk. miniszterhez lehetett jogorvos-
lattal élni, ami az appel comme d'abus höz ha-
sonló helyzetet teremtett úgy itt, mint a helyi 
autonómiával nem kapcsolatos kath. iskoláknak 
és az ilyen iskolák tanítóinak felebbviteli ügyei-
ben. 

Az autonomiához azonban, amennyiben 

ÄNGSTER JÓZSEF és FIA 
orgona- és harmonianHyár, PEGS. 

O O Alapíttatott : 1867. évben. O O 
A bpesti Bazil ika nagy orgonájának épitői. 

Csak e lső dijakkal kitüntetve. 
Pécsi orsz. kiállításon legelső díj jal, állami aranyéremmel kitüntetve, 

Ajánlják kitűnő hangú és erős szerkezetű 
légnyomatu és elektromos berendezésű 

ORGONÁIKAT 
a legjutányosabb árak mellett, művész ie s 
kivitelben, o o o Raktáron kitűnő hangú 
harmoniumok minden nagyságban. 

ÉÉÍJ Elektromos fu j ta tó készülékek. Árjegyzéket k ívána t ra ingyen. 
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uovum, az volt szükséges, hogy az előbb emlí-
tett tételen túlmenőleg a magyar kath. egyház-
nak az önkormányzat gyakorlása végett létesí-
tendő, egyháziakból és világiakból álló, önkor-
mányzati szervezete törvényes erővel ruháztas-
sék fel, és az egyházat magát már régtől fogva 
megillelő önkormányzati, intézkedési, kezelési, 
vagyonszerzési, adókivetési jog kiterjesztessék 
az önkormányzati új szervezet egyes szerveire is, 
és a jogbiztonság céljából az államnak, a fenn-
álló törvények határain belül, való teljes érdek-
telensége mondassék ki az önkormányzati szer-
vek belső funkcióit szabályozó szervezeti sza-
bályzatnak autonóm utón való meghozatalát 
illetőleg. 

Épen azért kifogástalannak mondható a 
Zichy-féle tervezet 2. §-a is, mikor így rendel-
kezik : 

«2. §. Az önkormányzati jog célszerűbb 
gyakorlása végett ő felsége, az apostoli király, 
mint főkegyúr felhívása alapján, egyházi és vi-
lági férfiak bevonásával és azok közreműködésén 
nyugvó önkormányzati szervezet létesítendő. Az 
önkormányzati szervezet részletes szabályait az 
egyházi főhatóságok hozzájárulásával és ő felsége 
az apostoli király jóváhagyásával az ő felsége 
által egybehivatott szervezőgyülés állapítja meg, 
a főkegyúri jog és a kath. egyház hierarchikus 
szervezetének szemelőtt tartása mellett és a fenn-
álló törvények, különösen pedig a jelen törvény 
korlátai közt.» 

Protestáns oldalról most nem emelték azon 
követelést, hogy a kath. autonomiai szervező 
kongresszus által kidolgozandó szervezeti sza-
bályzat az országgyűlés elé kerüljön és ott az is 
cikkelyeztessék be. Ezt már azért sem kíván-
hatják, mert az ő autonómiájuk is ugyanilyen 
módon hozatott: az elvet kimondotta az 1790/1. 
t.-c. 4. és 5. §-a, a szervezeti szabályokat pedig 
az ág., illetőleg ev. ref. zsinatok hozták meg és 
terjesztették jóváhagyás és megerősítés végett a 
király elé.1 

1 A protestánsoknak jelenleg érvényben levő ilyen sza-
bályzatai ezek: t . «A magyarorszagi ág. hitv. ev. keresztyén 
egyház alkotmánya.» Meghozatott 1893. évi február 10-én 
az orsz. zsinaton, királyilag jóváhagyva 1893. márc. 18. M. o. 
Rend. T. 1896.559.1.2. «Egyházi törvények a m. o. református 
egyházban. I. t.-c. Az egyházalkotmányról és szervezetről. II. 
t.-c. A lelkészválasztásról. III. t.-c. Az egyházi adóról. IV. t.-c. 
A magyarországi ref. egyházi közalapról. V. t.-c. Az egyházi 
törvényhozásról. VI. t -c. A köznevelési és közokt. szervezet-
ről. VII. Az orsz. ref. lelkészi nyugdíj- és özvegy-, árva-
gyámintézetekről.» (Hozattak a reform, orsz. zsinat 1904. 
nov. 10-én, királyilag jóváhagyva 1907. febr. 14-én.) 

Ma nem is kívánunk a tervezet egyéb sza-
kaszainak anyagával foglalkozni ; e szakaszokban 
foglalt rendelkezések úgyis csak korolláriumai 
az 1. és 2. §-ban lefektetett alapelveknek, bárha 
még oly nagy jelentőségüeknek tekintse is va-
laki a kath. vallás- és tanulmányi alapok és a 
kath. fő- és középiskolák átengedésére nézve a 
3. §-ban foglaltakat. 

Ami már most a kath. autonomia jelentő-
ségét illeti, semmi nehézség sincs abban, hogy 
azt báró Eötvös Józsefnek, az egyéni, magánjogi 
szabadság egyik fő előharcosának, nyomán a 
katholikusok egyéni, vallási szabadságát bizto-
sító eszköznek és az azt garantáló törvényt a 
vallásszabadság «magna charta»-jának tekintsük. 

Semmiesetre sem szabad azt az egyházon 
belül és a hierarchia ellen kivívott közszabad-
ság vívmányának nézni. Az autonomia nem akar 
a kath. egyház hierarchiai szervezetén, és a hí-
veknek és papoknak a hierarchiával szemben 
való függőségén változtatni (ezt a Zichy-féle ter-
vezet 1. §-a is elég világosan kifejezi). 

Ellenkezőleg az autonomia célja megadni a 
kath. egyháznak is azt az önjogúságot kifelé, 
vagyis azt a függetlenséget az államhatalommal 
szemben (eltekintve a főkegyúri jogtól), amely-
lyel az 1790/1. XXVI. t.-c. 4. §-a a protestánso-
kat felruházta, amikor e szavakkal iktatta tör-
vénybe a protestánsok autonómiáját: «Evange-
lici utriusque confessionis in iis, quae ad religio-
nem pertinent, unice a religionis suae superio-
ribus dependeant.» 

Sőt ezen szempontból nézve, az autonomia 
az állampolgárok közszabadságának intézménye-
ként és váraként is tekinthető, mert az államra 
is érdekkel bíró, az iskolákra és egyházi vagyonra 
vonatkozó, eddig jó részben a vk. miniszter 
által gyakorolt, közhatalom hordozóivá lesznek 
az autonomia egyes szervei, amelyek így az egyházi 
közszabadság tárgyait: a kath. egyház testületi 
függetlenségét, önelhatározási jogát és az egyházi 
vagyont mindenesetre inkább lesznek képesek 
megóvni és megőrizni, mint hatalmi befolyá-
soknak inkább kiszolgáltatott főpapjaink. És így 
a jövőben valamely radikálisabb elveket valló 
kormányzatnak az egyház jogait, iskoláit és 
vagyonát veszélyeztető intézkedései vagy a 
törvényhozásban való kezdeményezései az állam-
polgárok autonom közszervezetének, a kath. 
autonómiának, részéről, fognának erélyes és előre-
láthatólag sikeres ellenállásra találni. 

Látható ebből, hogy a nálunk tervezett 
autonomia nem illik a szeparált államok rend-



152 R E L I G I O LXXI1. évf. 1913. 

szerébe; ezen államok ugyanis vallási köztestü-
leteket nem ismernek, az egyházaknak testületi 
jogokatnem adnak, sőtaz állampolgároknak vallási 
szükségleteiről való gondoskodást is az államok 
érdekkörén kívül esőnek tekintik. 

Az autonomia a jogállamoknak, vagyis a törté-
neti egyházakat közjogi testületeknek elismerő és 
egyenlőjogokkal felruházó államoknak, rendszeré-
vel egyeztethető össze; míg a másik ellenkező 
rendszert, az államvallás rendszerét, követő 
államokban csakis a kisebbségi egyháznak lehet 
szüksége autonomiára. 

Tévedés volna tehát azt gondolni, hogy az 
állam akkor, amikor autonómiát ad, a szeparált 
állam rendszerére tér át. 

Ebből csak annyi az igaz, hogy, mikor 
valamely, az államvallás rendszerét elhagyó 
állam a jogállam rendszerére tér át, akkor 
bizonyos mértékben szeparálja magát az addig 
állam vallási egyháztól és így megteremti a lehető-
ségét annak, hogy ennek is, mint tőle külön-
vált testületnek, önállóságot és testületi jogokat 
adjon ; de az ilyen jogállamban az egyháznak 
és a vallásnak az állami közélettől való teljes 
elszakítása nem következik be, sőt, hogy épen 
ennek eleje vétessék, azért indokolt, hogy a jog-
államok rendszerében a még jóindulatú állam 
autonomiát adjon az egyházi testületeknek, hogy 
azok a későbbi laikus,-szeparált állam despotiz-
musa ellen, valamint az egyház ellen küzdő 
politikai vagy társadalmi testületek despotizmusa 
ellen magukat hatásosan megvédhessék. 

Most, mikor az általános választói jog jel-
szava zúg végig hazánkon, sőt egész Európán át, 
különösen időszerű és úgyszólván a «proximus 
ardet Ucalegon» erejével hat az autonomia be-
cikkelyezése. És nemcsak nem tehetnek protes-
táns testvéreink ez ellen kifogást, hanem inkább 
őnekik kellene kivánniok azt, hogy az ország 
lakosainak többségét tevő katholikusok is autonom 
testületbe sorakozva várhassák be azon idők 
bekövetkezését, amikor a katholikusok, protes-
tánsok, görögkeletiek, sőt talán még a hithű 

zsidóság is, [autonómiákban tömörülve, állani 
fogják a mindent laicizálni akaró demokrácia 
élethalál-támadásait. Akkor bizonyára az összes 
vallások fel fogják ismerni közös érdekeiket, 
egymásban testvéreket fognak látni, kiknek 
egyenkint való megerősödése mindnyájuknak 
közös érdeke. 

E3E3 II. AZ OROK VAROSBOL 

X. P i u s p á p a b e s z é d e a n á l a C á r o n 
ü g y é b e n t i s z t e l g ő g e n u a i a k h o z . Febr. 22-én 
fogadta X. Pius pápa a «Sala del Consistoro»-ban a 
genuai híveknek Rómába érkezett 200 tagú küldött-
ségét, amelyet De Amicis genuai káptalani helynök 
és Pietro Massucco commend atore vezettek a pápa 
elé. A küldöttség megbízatása az vott, hogy fejezzék 
ki a Szentatya előtt is tiltakozásukat a genovai széket 
illetőleg az «exsequatur» megtagadása felett és kérjék 
a pápát, hogy küldje Genovába Caront. Ez volt a két 
küldöttségi elnök által a Szentatyához intézett beszéd-
nek főtartalma ; a káptalani helynök ezenkívül átadta 
a pápának Teresa Durazzo marchesának kéziratát, 
amellyel palotáját Cnro/j-nak felajánlja. 

A Szentatya megindult hangon köszönte meg a 
genuaiaknak a pápát ért szomorúságban való rész-
vétöket, a genuai érseki széknek oly hosszú üresedése 
felett, ami annyival fájdalmasabb, mert ismeretlenek 
az okai annak, miért nem engedik érseki székébe az 
új főpásztort. Elpanaszolja a Szentatya, hogy eddig az 
«exequatur» halogatásait ismételten szó nélkül tűrte, 
de azt csak mint a javadalom anyagi részéhez szüksé-
ges feltételt tekintette. Sok gyalázatot és rágalmat 
kellett eddig is tűrnie a sajtó és a nyilvános gyűlések 
részéről, de 10 éves pápasága alatt ez az első eset, hogy 
egy a pápa által kinevezett érseknek nem adják meg 
az engedelmet a javadalom elfoglalásához, még hozzá 
egy ilyen kiváló tulajdonságokkal biró érsekéhez. 
Köszönetet mond a genuaiaknak az új érsek érde-
kében hozott áldozatkészségükért. E pontnál azután 
így folytatja a Szentatya: 

«De mégis nincs most módomban teljesíteni 
kérésteket, mert különben azt fogiák mondani, 
hogy mi vagyunk az okai az ellenfeleink által fel-

OBERBAUER A. UTÚDA S l a 
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szítandó zavargásoknak és az egyház ellen intézendő 
ujabb sérelmeknek. De mivel még most is bánt 
minket bizonyos megvető éllel folytatott beszédeknek 
viszhangja (Macaggi és Finocchiciri), azért lehetetlen 
ki nem fejezni fájdalmunkat a nagy tetszés felett, 
mellyel e beszédeket fogadták. Ez a fájdalom azonban 
nem veszi el bátorságunkat és reményünket, hogy 
minden bajunkban Isten védőkarja van felettünk, és 
imánk a mi igazi nagy vigasztalásunk». 

Ezután megható szavakkal ecsetelve a buzgó 
ima erejét, imára szólítja fel a genuaiakat, amely 
ima örömet, szabadulást és győzelmet szerez. 

A Szentatya beszéde mély benyomást tett a 
genuai küldöttség tagjaira. 

Genuában vasárnap, febr. 22-án, monstre-tilta-
kozógyűlést tartottak, amelyen Boggiano tanár s 
dr. Cappa és Crispolii marchese beszéltek, és egy 
napirendet fogadtak el, amelyben az «exsequatur» 
megtagadása ellen tiltakoztak és követelték az egyház 
teljes szabadságát lelkiekben. 

Ugyanakkor Macaggi képviselő összehívására a 
radikálisok egy antiklerikális gyűlést tartottak, melyen 
Macaggi képviselő támadta a Vatikánnak magatar-
tását és védelmébe vette a kormány eljárását. 

Az «Acta A p o s t o l i c a e Sedis» 1913 . évi 2 . 
s z á m a . Ezen, f. é. február 15-én megjelent számnak 
tartalma a következő : 

I. Az «.Acta PU PP. X.» rovatban első helyen 
egy pápai brève áll (1912. december 12.), amellyel 
X. Pius pápa a Victoria-Nyanza és Unianembe vica-
riatusok nyugati területéből Ki vu vidékét kihasítja 
és önálló apostoli helgnökség-gé teszi és a «Societas 
Missionariorum Africae» nevű társulat gondjaira 
bízza. Ezután egy másik breve (1913. január 20.) 
következik, amellyel a pápa a Jézus Szent Szivéről 
nevezett és a purgatóriumi lelkek segítésére V. Jouet 
misszionárius által 1893. évben alapított római tár-
sulatot, annak római kápolnáját és épülőfélben levő 
templomát, valamint az említett kápolnában fenálló 
Jézus Szent Szíve társulatot, és a netán ott később 
felállítandó plébániát, most V. Jouet elhalálozása 
alkalmából, átruházza a Jézus Szent Szive misszio-
náriusok itáliai provinciájára, és első társulati és 
templom-igazgatóvá Benedetti Péter misszionáriust 
rendeli ki. Három pápai «epistola» következik ez-
után, amelyek közül különös említést érdemel a P. 
Garcia Naranjo limai érsekhez intézett levél, amely-
ben a pápa az érsek elnöklete alatt megtartott tar-
tomángi zsinat aktáinak megküldése felett való örö-
mét fejezi ki, nevezetesen azon zsinati határozat 
miatt, hogy ezentúl egy provinciális szemináriumot 
állítanak fel Limában; de azért a pápa elvárja, hogy 
a római «Collegium Pio Latino-Americanunn-ha is 
fognak perui növendékeket küldeni, ha talán, költ-
ségkímélésből, az eddiginél kisebb számban is. 

II. A Congregatio-rovatban ezen decretumok van-
nak: 1.) A Congregatio S. Officii-nak egy decretuma 

(1912. december 11.), amely a Szent Gergely-féle har-
minc-mise elvégzésének módjára vonatkozólag kilenc 
dubiumra adja meg a resolutio-t. 2. A S. Congrega-
tio Concilii 1913. január 3-iki decretuma egy észak-
amerikai kérdésre adott azon döntést hozza, hogy, 
bár az ordinatio-titulusként megkívánt incardinatio 
érvényességéhez megkívántatik is az «A primis» de-
cretum-ból (1898. julius 20.) folyólag az eskü, az 
egyéb célokból való incardinatio (már felszentelt 
papok incardinatio-ja) érvényességéhez azonban az 
eskü nem kívántatik meg. (Közölve van a terjedel-
mes « Votum consultons» is.) 3. A S. Congregatio de 
Propaganda Fide-nek 1913. január 28. decretuma a 
G alias-négerek földjén Kaffá néven új praefectura 
apostolica-1 állít fel és megjelöli annak határait. 
4.) aj A S. Congregatio Rituum 1913. január 31. decre-
tuma az e lapban is (3. sz. 47. 1.) ismertetett (.(Cum 
in agendis» (1912. november 11.) S. C. R. decretum-
nak kapcsán a pápa által kiadott azon rendelet alól, 
hogy a «beatificatio aequipollens» iránt már folya-
matban levő perek is a pápa újabb intézkedéséig 
függesztessenek fel, kivételesen azon engedményt 
adja, hogy mégis folytathatók legyenek a következő 
«aequipollens» boldoggáavatási perek : a) azok, ame-
lyek már a Rit. Congr. által teljesen letárgyaltattak 
és csak a pápai approbatio-t nem kapták meg; ß) 
azok, amelyeknél a Promotor fidei már megkapta a 
«positiones»-t. De ezen esetekben is lényegében be-
tartandó az 1912. november 11. decretum némi mó-
dosításokkal. bj A S. Congregatio Rituum 1913. febr. 
8. decretuma az új breviáriumról szóló «Divirio Af-
flatus constitutio-ban (1911. november 1.) a privát 
votiv miséknek és csendes gyászmiséknek a nagyobb 
feriákon (nagyböjti és kántorbőjti feriák, feria II. 
Rogat.) és a közönséges vigiliákon és a dominikális 
mise anticipálására felhasznált közönséges feriákon 
való végzésére nézve statuált tilalom magyarázatát, 
illetőleg módosítását adja és pedig: 

aj Csendes «Missa votiva» mondható az említett 
feriákon és wigWiákonazolyankegyhelgitemplomokban, 
melyeknek azon privilégiumuk van, hogy még duplex 
II. class, vagy pláne duplex I. class, ünnepeken is 
mondhatók a votiv misék; valamint mindenütt az 
egész világon fenmarad a Jézus Szent Szive tiszte-
letére a hó első péntekjére engedélyezett csendes votiv 
misére nézve adott kiváltság, mely tehát használható 
továbbra is az említett feriákon és vigiliákon is. 

bj A kegyhelyeknek vagy más templomoknak 
duplex mains és minus napokon megadott csendes votiv-
mise-mondási privilégium ezután úgy magyarázandó, 
hogy e miséket nemcsak a privilégiait feriákon, vi-
giliákon és priv. oktávák alatt nem szabad végezni 
(ez eddig is így volt), hanem az összes említett, 
tilalmazott feriákon és vigiliákon sem; de ehelyett 
(kivéve mégis Hamvazó-Szerdát, a nagyhetet és a 
karácsonyi és a pünkösdi vigiliát) a napi mise Ora-
tio-jához hozzácsatolható a votiv mise oratio-ja, sőt 
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concursus populi esetében a missa voiiva lecia is, 
mint egyedüli mise, elmondható, ha énekes mise 
nem volna lehetséges. 

c) A amissa voiiva pro sponsis»-ra az a szabály 
áll, hogy ez a mise, mint Missa lecta, a tempas 
clausum-on kívül megvan engedve az említett tilal-
mazott feriákon és vigiliákon is. 

d) A csendes gyászmisékre nézve e szabályok 
állanak: a) Némely egyházmegyéknek hetenkint 2—3 
csendes gyászmisének duplex maius vagy minus napo-
kon való végzésére adott kiváltság ezentúl úgy ér-
telmezendő, hogy e misék az említett tilalmazott 
feriákon és vigiliákon nem végezhetők, ß) De végez-
hetők e feriákon és vigiliákon a következő gyász-
misék : 1.) énekes gyászmise «in die obitus vet pro die 
obitus» ; 2.) továbbá egy régibb általános decretum, 
(1899. máj. 9.) alapján szegényekért egy csendes 
gyászmise in die obitus; azután 3.) egy másik régibb 
decretumban (1896. máj. 19.) sírkápolnák részére 
megengedett csendes gyászmisék; 4.) végre az új 
breviárium rubrikáiban megengedett hetenkinti egy 
csendes gyászmise a legelső, duplex által nem aka-
dályozott szabad napon. 

IV. A törvénykezési rovatban közölve van a 
Rota-nak egy limburgi házasság-érvénytelenítő per-
ben hozott és a házasság érvényességét kimondó 
ítélete. (Az ítélet lényege ez : Declaratur validitas 
matrimonii, impugnati a marito propter sponsae 
defectum virginitatis, quam vir asserit a se positam 
fuisse veluti conditionem consensus sui, sed hoc vir 
probare non poterat.) 

Ezenkívül a Signatura Apostolica-nak négy «fen-
tartott perben» («Causae reservatae») hozott ítéletének 
érdemleges része közöltetik (indokolás és névmegje-
lölés nélkül), három esetben semmiségi panasz alap-
ján; e rovat közli továbbá, hogy a Signatura elutasított 
három más ügyben hozzá küldött felfolyamodást. 

V. Secretaria Status rovatban olvassuk Merry del 
Val államtitkárnak A. Margerin-hez, a lille-i kath. 
egyetem («Université Catholique de Lille») rektorához 
irt levelét, amelyben tudtára adja a Szentatya örö-
mét a lille-i egyetem virágzásáról vett jelentés felett, 
a tanárok tudását és a hallgatók szorgalmát és (az 
állami egyetemeken) letett vizsgálataik sikerét illető-
leg, főleg az orvosi fakultáson. A levél különösen is 
kiemeli az orvosi fakultás virágzása felett örömét, 
mert ilyen fakultása a többi francia kath. egyetemnek 
nincsen (ezenkívül van még: theologia, jog, lettres, 
sciences = 5 fac.). 

VI. A Diarium Romanae Curiae rovat a leg-
utolsó kitüntetéseket és a kurialis cimmel biró el-
hunytak névsorát hozza. 

San-Domingo köztársaság érsekelnöke és 
a Szentszék. A Közép-Amerikához tartozó, Haiti 
(Hispaniola) szigetén fekvő és nagyobbrészt néger 
és mulatt (kreol nyelvű) lakossággal biró köztársaság 
San-Domingo érsekét, Nouel Ad. Sándort választotta 
meg a köztársaság elnökévé. Az új elnök a hivatalba-
lépés alkalmából követet küldött a pápához. A követ, 
Bern. Pichard f. é. febr. 22-én jelent meg a Szent-
atya előtt hivatalos fogadáson a san-domingói köz-
társaság vatikáni követségének titkárától kisérve. 

III. TUDOMÁNYOS CIKKEK, C/D <*> E* <*> 
C* <*> KÖZLEMÉNYEK, ÉRTEKEZÉSEK 

Szent Ágoston utódja. 
Eracliusról, Augustinus utódjáról a Religio 1912. 

38. sz. 594. 1. jegyzetében azt mondtam, hogy róla 
semmit nem tudok. Sikerült mégis utóbb néhány 
adatot találnom. 

1. Augustinus 366. beszéde (M. P. L. 38,1574-81), 
amely papjainak életéről és erkölcseiről szól, a 7. 
pontban Eracliussal foglalkozik, aki akkor még dia-
conus volt. Dicséri jócselekedeteit. Felemlíti, hogy 
kezemunkájával és pénzével egy vértanúnak me-
móriát emelt (a vértanú nevét nem említi, a hall-
gatók előtt ismeretes lehetett). Továbbá, hogy Augus-
tinus tanácsára birtokot, villát vásárolt ugyan, de 
nem a gazdagodás szándékával. Mert a pénzt Augus-
tinusnak akarta a szegények között való szétosztás 
végett átadni; de Augustinus az ő fiatal korára való 
tekintettel, amely esetleg más gondolatra vezetheti 
őt, továbbá édes anyjára való tekintettel, aki emiatt 
neheztelhetne, rábeszélte, hogy vegye meg azt a bi-
zonyos telket, amelynek értéke nagyobb volt Eraclius 
pénzénél, s amely birtoknak jövedelméből törleszti 
most az adósságot. így tehát a pénz értéke meg-
marad és Eraclius bármikor megkaphatja. Augus-
tinus megjegyzi még, hogy Eraclius ezt a birtokot 
az egyháznak ajándékozta; a maga eljárását pedig 
ezzel a szép indokolással magyarázza : «Azért tettem 
így, hogy a püspök hírneve meg ne sérüljön. Tu-
dom ugyanis, mennyire szükséges nektek az én jó 
hírnevem; mert magamnak elég az én lelkiismere-
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tem.» Megemlíti még, hogy Eraclius telket vásárolt 
az egyháztól, rajta a maga pénzén házat épített és 
aztán az egyháznak ajándékozta. A házat azért épí-
tette, mert édes anyját ide várta és azt akarta, hogy 
a fia házában lakjék. Szolgáit, akik már monostor-
ban laknak, ma egyházi okmánnyal fel fogja sza-
badítani: «Szegény maradt ; de megmaradt a szere-
tet bir tokában. . . Nincs félretett pénze, bárcsak 
adósságát kifizethetné!» 

Ez a jellemzés egyrészről igazolja Augustinus 
választását, másrészről szép fényt vet arra az életre, 
amely az ő papjai közt folyt. 

2. M. P. L. 38, 1717—20 olvasható egy beszéd 
Eracliustól, amelyet Augustinus jelenlétében tartott. 
Ez a beszéd az első lehetett, amelyet Eraclius az ő 
utódul való kijelölése után tartott. Talán magán a 
kijelölés napján mondta. Szól benne a rá nehezedő 
teherről, de reméli, hogy Augustinus nem fog meg-
szűnni érte imádkozni. A beszéd fiatalos hévvel szól 
és tanúsítja az Augustinus iránt való határtalan tisz-
teletet. Bocsánatot kér, hogy a «tudatlanság» beszél 
a «bôlcseség», a «tapasztalatlanság» a «tanultság» 
jelenlétében. Eddig is beszélt Augustinus távollété-
ben, de most az ő jelenlétében kell szólnia. Ez két-
szeresen nehéz, mert Augustinusnak minden szavát 
az ő élete igazolja. Aki nem tudta követni ékes-
szólását, követhette önmegtartóztatását; aki nem 
tudta elérni tekintélyét, követhette alázatosságát; aki 
nem érte fel tudományát, utánozhatta türelmét. De 
most a tücsök beszél, a hattyú pedig hallgat. Azon-
ban elvégre is, amink van, tőle van. Engem is ő 
fűszerezett az ige savával, ámbár félek, hogy a só 
műveletlen talajra hullott. Meg akarta kóstolni be-
szédemet. Engedelmeskednem kell. Ami tetszeni fog 
beszédemben, az a tied; ami nem fog tetszeni, azt 
bocsásd meg, az az enyém; de úgy bocsásd meg, 
hogy javítsd ki; ügy bocsásd meg, hogy fenyíts meg. 
Én már későn jöttem ide és gyermekségemet, mikor 
még hajlékony voltam, egyéb dolgokban töltöttem. 
De ő alakított engem. Imádkozzék értem, hogy az 
ő magvai bennem el ne fajuljanak, és ami belőlük 
fakad, ne tövis, hanem kalász (non spina, sed spica) 
legyen. Kérjük őt, hogy utánam ő beszéljen hozzá-
tok. Végül, hogy egész beszédem mentegetőzésekben 
ne teljék, halljátok: Amit hallottatok és tanultatok 
atyánktól, azt tegyétek és a béke Istene lesz veletek. 
Amen. 

Ez a beszéd, amelyet nem fordítottam, csak 
kivonatoztam, eléggé mutatja, mennyire megivako-
dott Eraclius lelke Augustinus szellemével. 

Megjegyzem, hogy Augustinusnak cum jure succes-
sionis idejéből is maradtak ránk beszédek, pl. a 111. be-
széd (M. P. L. 38, 643), ahol Augustinus a beszéd 
után ezeket mondja: «Holnap lesz az agg Aurelius 
űr szentelésének évfordulója; alázatosságom által 
kéri és inti Szereteteteket, hogy méltóztassatok áhí-
tattal összejönni Faustus bazilikájába.» 

3. Augustinus 427-ben Hippo Regiusban nyilvános 
vitát tartott Maximinus arianus püspökkel. Az erről 
felvett jegyzőkönyv elején Maximinus ezt a nyilatkozatot 
tette: «Nem azért jöttem ebbe a városba, hogy vitát 
kezdjek a te vallásoddal, hanem mivel SegisvultusComes 
küldött a béke felett való tanácskozás végett. Csak-
ugyan választ is adtam Eraclius presbyternek, aki 
velem barátságos egyetértéssel tárgyalt, úgy ahogy 
tudtam, de ő volt, aki engem erre késztetett; és ő 
volt az is, aki úgy nekimelegedett, hogy ellenem 
való jöveteledet is előidézte» stb. (M. P. L. 709.) 
Ehhez tudnunk kell, hogy Maximinus a gótokkal jött 
Afrikába (Popidius, Vita Aug. 17) és Prosper Aquit. 
Krónikája szerint Segisvultus Comes 427-ben (Hierio 
et Ardubere Consulibus) jött ugyanoda Bonifacius 
Comes ellen. Maxminius tehát első hírnöke volt 
Hippo Regiusban a vandaloknak, aki egyelőre — 
őszintén vagy áltatva — békés szándékkal jött. 
Augustinus helyett Eracliust találta a városban és 
vele tárgyalt, mint akire Augustinus az ügyek veze-
tését bízta. De Eraclius ilyen fontos ügyben nem 
mert maga intézkedni, annál kevésbbé, mert a van-
dálok jövetelének az ő arianizmusuk miatt vallási 
oldala is volt. Augustinus rendelkezésének megfele-
lőleg tehát ő hozzá fordult. Valószínűleg a távolból 
kérte fel a megjelenésre. 

Zubriczky Aladár dr. 

Holzhey. 
II. 

Akik a művet olvasták, a tilalom kihirde-
tése után rögtön sejthették, melyek azok a «túl-
merész (audacissimae) vélemények», melyeket a Con-
gregatio a szemináriumoktól távol akar tartani, annál 
is inkább, mivel a tiltó határozat több könyvet 
névleg is felsorolt mint olyanokat, melyekről Holzhey 
merész állításokat, illetve véleményeket kockáztat. 

Hogy azonban ez iránt semmi kétely, illetve 
tévedés ne maradjon fenn, Scaccia,sienai érsek külön 
felkérte a Congregatiot, jelentené ki, melyek azok a 
vélemények, melyek miatt Holzhey művét a szemi-
náriumokból kitiltotta. 

A Congregatio a közérdeknek vélt bizonyára 
szolgálatot tenni, midőn megtette azt a nem igen 
gyakori kivételt, hogy felelt a kérdező érsek leve-
lére. Feleletében egyenkint foglalkozik ama köny-
vekkel, melyeket tilalmában is névleg megemlített, 
első sorban a Pentateuchussal. 

1. «A Pentaleuchus-kérdésben — mondja a leirat — 
szerző a modern kritika szerinti forráselméletet kö-
veti, melynek értelmében a Jahvista Dávid uralko-
dásának vége felé írta művét, az Elohista pedig 
körülbelül 750-ben Kr. e. E két forrás azután egye-
síttetett 650—600-ban Kr. e. Ehhez csatoltatott a 
babyloniai fogság idejében a Deuteronomium, amely 
jóval később íródott, mint 722-ben Kr. e. és végre 
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a papi kódex. Jóllehet a szerző nem állítja oda e 
véleményt, mint bizonyosat, mégis olyannak mondja, 
amely az igazi tudományos kritika követelményei-
nek megfelel. Szerinte a Pentateuchusnak mózesi 
eredete ennyiben foglalható össze : csakis a törvények 
tradíciójának elemei vezethetők vissza Mózesre, de 
korántsem a történeti részek is. 

2. A Paralipomenon-ban szerző Midrasch-jellegű 
művet lát, amiből azt következteti, hogy annak tör-
téneti értéke nagyon korlátolt. (88. s köv. 1.) 

3. Tóbiás könyvének elbeszélése, melyet eddig 
valóságos történetnek tartottak, szerző szerint ezután 
már csak költői képzelet alkotásának tekinthető. 
(99, 1.) Ugyanígy Judit és Ester könyvei nem igazán 
megtörtént elbeszélések, hanem vigasztalásul irt val-
lásos képzelmények történeti alakban (f03—106. L). 

4. Izaiás könyvében az első résznek (1—39. feje-
zet) szerzőjét — Holzhey szerint — meg kell külön-
böztetni a második résznek (40—66. fej.) szerzőjétől 
vagy inkább szerzőitől. E véleményt mint bizonyo-
sat adja elő Holzhey. (148—152. 1.) 

5. Dániel könyve szerző szerint nem Dániel 
prófétáé, nem is a babyloniai fogság idejéből való, 
hanem egy ismeretlen irónak alkotása a Makka-
beusok korából. Ezt a véleményt is mint bizonyosat 
adja elő Holzhey (176. L). A hetven évhétről szóló 
jövendölésnek messiási jellege is lényegesen meg 
van csonkítva, ha ugyan nem teljesen tagadva. 
(178.1.) 

6. Jónás könyvében az irodalmi műfaj nem az 
igaz történeté, hanem a Midrasch-é, vagyis oktató 
elbeszélés változtatásokkal, nagyításokkal és elhagyá-
sokkal a könyv vallásos céljához képest. (188. 1.)» 

A Congregatiónak válasza eléggé mutatja, hogy 
Holzhey nemcsak szakított a hagyományos vélemé-
nyekkel és tanokkal, hanem a protestáns raciona-
lizmus táborához szegődött. Amit Holzhey mond, 
azt a protestáns irók már régen tanították. Sőt 
némely dologban túltesz rajtuk. 

Nagyon különös ugyanis, lia a kath. Holzhey 
Jónás prófétáról azt igyekszik bebizonyítani, hogy 
az nem történet, így okoskodván többek között: 
«Für die persönliche Anschauung des Verfassers 
sind weiterhin bezeichnend die eingeführten zahl-
reichen und auffallenden Wunder, die durch die 
trockene Selbstverständlichkeit, womit der Prophet 
sie hinnimmt, den weilen Absland vom persönlichen 
Erlebnis erkennen lassen.» így bizonyítja tételét: 
«Die literarische Form. . . des Jonasbuches... ist 

nicht buchstäbliche Geschichte... dies wäre nach 
A. Scholz eine groteske Meinung.» (188. 1.) 

S ezzel szemben a prot. Weber ilyképen ír : 
«Kein Buch der hl. Schrift hat den Unglauben mehr 
zu Zweifel und Spott herausgefordert, als das Jonas-
buch. . . Noch mehr nimmt man Anstoss an der 
Wunderbarkeit des Erzählten selbst. Aber für die 
Geschichtlichkeit entscheidet das Zeugniss Jesu Matth. 
12, 39—41. und Luk. 11, 29—32.»1 

Amit a mult nyáron adott tilalom sejtetett, f. é. 
január 13-án bekövetkezett: az Index-Congregatio 
Holzhey művét Index-re tette. Remélhető, hogy Holzhey 
ezentúl szigorúbb kritikával fogja a racionalista hyper-
kritikának állításait, tanait fogadni. Babura László dr. 

Loisy „kinyilatkoztatás"-a a bölcselet 
világánál. 

II. 
Hogyan jutott Loisy ehhez a tanításhoz? Mi 

indította arra, hogy a kinyilatkoztatásnak történeti 
fogalmát megváltoztassa és az egész történet tiltako-
zása ellenére új fogalmat állítson fel? Honnan van 
az, hogy ezen fogalom miatt önkényesen kitörői a 
Szentírásból mondatokat, mint nem eredetieket, Szent 
János evangéliumától elvitatja a történeti jelleget, a 
kánai csodabort az Újszövetség szeretetének symbo-
lumává teszi ? Miért kell két Krisztusnak lennie, egy 
történetinek és egy hitbelinek? 

Loisy maga válaszol erre, mikor azt mondja: 
«Ha feltételezzük, hogy az igazság, amennyiben meg-
közelíthető az emberi észnek, valami abszolút dolog, 
és hogy a kinyilatkoztatás ezzel a jelleggel bírt és hogy 
a dogma szintén ilyen jellegű; hogy nemcsak a meg-
ismerésnek a tárgya örök és önmagában változha-
tatlan, hanem az alak is, melyet ez a megismerés az 
emberi történetben felvett — akkor e könyvecské-
nek2 állításai, több, mint vakmerőek, ízléstelenek és 
istentelenek... A közönséges tapasztalatból azonban 
világosnak látszik nekem, hogy az igazság bennünk 
szükségképen feltételes, relativ valami, ami mindig 
tökéletesíthető és kisebbíthető... «La vérité en tant 
que bien de l'homme, n'est pas plus immuable que 
l'homme lui même».3 

1 Weber: Kurzgefasste Einl. in. die hl. Schritten A. u. 
N. T. München 1907. 214. 1. 

2 L'Evangile et l'Eglise, melyben a dogmák változhatat-
lanságát tagadja. 

a Autour d'un petit livre, 190—192. old. 

Felhívjuk a ft. róm. kath. pap ^ A r y i I n C 2 1 7 Ó Í Í 
ság figyelmét, hogy bármiféle I v g 1 I I H ^ V C? UL g J ü l h J 
átöntése kilónkint csak 1 koronába kerül. Aki tehát új, szép húsvéti gyertyát óhajt, 
az forduljon bizalommal DOKUPÏL LAJOS jónevú méhviaszgyertyaöntő-céghez (Nagy-
Lévárd, Pozsonymegye), ahol teljes megelégedéssel lesz kiszolgálva. • • • • 
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Minden igazságnak relativ volta, melynek a 
transcendens Isten a szükségszerű következménye, a fő-
kulcs Loisy tanításának megértéséhez. A másik a 
kisegítő immanencia. Az új «kinyilatkoztatás» a re-
latív igazságnak és az immanenciának a következ-
ménye. Ezekből mint kiinduló pontokból vezette le 
Loisy elmélkedés útján. A vallásos életnek különböző 
megnyilvánulásait összhangba hozta ezekkel az el-
vekkel, ezek szerint megmagyarázta és így jutott az 
új fogalomhoz. Kíséreljük meg gondolatmenetét 
követni. 

«La vérité en tant que bien de l'homme, n'est 
pas plus immuable que l 'homme lui-même.» Az 
emberi igazság nem állandóbb, mint az ember maga, 
aki folytonos átalakulásnak van kitéve. Abszolút, 
változhatatlan, örök érvényű emberi igazság nincs. 
«Az emberi gondolatnak elemeiből nem lehet egy 
örökké tartó épületet felállítani. Az (objektív) igaz-
ság egyedül változhatatlan, nem pedig annak képe 
lelkünkben».1 Következőleg a világból úgy, ahogy 
önmagában van, nem ismerhetünk meg biztossággal 
semmit. Az igazság szentélye zárva van előttünk, 
legfeljebb néhány rosszul sikerült kép az, ami bir-
tokunkban van, amivel ámítjuk magunkat. így tehát 
az ember eszével Istent sem ismerheti meg, aki a 
phaenomenalis világ mögött van.2 Isten transcedens. 
Az emberi észnek nincs joga képzeteivel Istenhez 
felemelkedni. Isten megközelíthetetlen. Az emberi 
ész magában még a létezéséről vagy nem létezéséről 
sem szerezhet biztos tudomást. 

így nem is lehet gondolni a katholikus kinyilat-
koztatás Istenére, akinek létét és tulajdonságait töké-
letlen, de igaz módon (analógia proportionalitatis 
propriae) biztosan megismeri az ember.3 Szó sem 
lehet arról az Istenről, akiről minden kinyilatkoz-
tatás előtt tudja az ember, hogy mindenhatóságával 
«anthropomorphologicus»-an, azaz az ember termé-
szetének megfelelően, de igazán közölheti gondola-
tait. Gondolni sem lehet a csodákra, melyek egy 
természetenkívüli rendről tanúskodnak és így bizony-
ságot tesznek a kinyilatkoztatásról. El kell tünniök 
a csodáknak a Szentírásból, vagy valami szép, szel-
lemes, symbolikus mesévé kell változniok; egészen 
feleslegesek, sőt mi több, a csoda összeegyezhetetlen 
a relatív igazsággal, a csoda lehetetlen. Az egész 
történetnek meg kell hajolnia a relatív igazság előtt, 
a ténynek meg kell hajolnia az elv előtt. A törté-
netet az elvek szerint kell megítélni, és ha a történet 
nem illeszkedhetik bele az elvek keretébe, nem igaz 
történet, megszűnik történetnek lenni. A katholikus 
kinyilatkoztatás tehát szilárd alap nélkül van, lehe-
tetlen. A kinyilatkoztatásnak tényét, melyről az egész 

1 L'Evangile et l'Eglise, 147. old. 
2 eisten az életnek titka.» Idézve dr. Anton Gisler-nél, 

Der Modernismus, Einsiedeln, Benziger et Co. 1912. 326. old. 
3 Loisy szerint «L'idée commune de la révélation est 

un pur enfantillage.» Idézve Gislernél 551. old. 

emberiség, legnagyobb nyomatékkal azonban a katho-
likus Egyház tanúskodik, másképen kell értelmezni. 
A katholikús Isten nem szerepelhet benne, úgy kell 
a kinyilatkoztatást értelmezni, mintha nem is lé-
teznék. 

Itt Loisy a többi modernistákkal együtt egy 
súlyos módszertani hibát követ el, melyre a Pascendi 
encyclika is rámutat : 

«Hogyan mehetnek a modernisták az agnosticis-
mustól, amely csak nemtudásban áll, a tudományos és 
történeti atheizmushoz át, mely azzal ellentétben 
pozitív tagadásban áll? milyen logikai jogosultsággal 
következtetnek ők a nemtudásból, vájjon az emberi-
ség történetében isteni befolyás is szerepelt-e vagy 
sem, arra, hogy a történetet Isten kiküszöbölésével 
úgy kell értelmezni, mintha Isten semmiképen sem 
folyna be? értse meg, aki tudja.» 

Hátha mégis igaz, amit az igazi bölcselet Isten-
nek természetes megismeréséről tanít, hátha mégis 
lehetséges a kinyilatkoztatás úgy, amint az Egyház 
tanít ja? Mi lesz akkor az új «kinyilatkoztatás»-ból? 
Ingó alapon, levegőbe épített theoria. Csak szilárd, 
biztos alapon lehet valamit megmagyarázni, a mo-
dernisták agnosticismusa pedig nem tud semmi biz-
tosat. Sem állítani, sem tagadni biztosan nem mer, 
kételkedik. Mit kellene a modernistáknak következőleg 
tenniök a vallás tényének a megmagyarázásánál? 
Egyáltalában hozzá se kellene fogniok, le kellene 
erről mondaniok. Mi biztosítja őket, hogy jó úton 
haladnak? Az a bizonyos «hátha» minden lépésük-
nél kell, hogy eszükbe jusson. A tudományos lelki-
ismeretesség ellen vétenek, ha csak egy lépést is 
tesznek. 

De a vallás tagadhatatlan ténye megoldást sürget. 
Elfogadják tehát a bizonytalan alapot. Hogy jutnak 
most már Istenhez, a kinyilatkoztatás legfontosabb 
tényezőjéhez, hogy találja meg Loisy magát Istent? 
Az objektiv világból, melyből semmit sem ismer 
meg biztosan, a jobban megbízható emberi alanyhoz 
fordul, itt keresi az Istenhez vezető utat. Itt gondo-
latmenete nem olyan világos.1 Szerinte Isten «imma-
nens». «A mai bölcseletnek a fejlődése — mondja2 — 
mindinkább az immanens Istennek a fogalmához 
hajlik, akinek semmiféle közvetítőre nincs szüksége, 
hogy a világban és az emberben működjék.» Isten 
az emberi lélekben bensőségesen jelen van. Az em-
beri lélek legbensőbb egyesülésben van vele, bizo-
nyos állandó törekvés a vallásos megismerés felé és az 
erkölcsi élet rendjében a jobb, nemesebb felé Isten 
hatására a lélekben, Isten jelenlétére vall. «Lehetsé-
ges-e felfogni.. . — kérdi3 — ezt a folytonosan siker-

1 V. ö. Stimmen aus Maria-Laach, 1904. 66. J. Knaben~ 
bauer, Die Evangelienkritik des Abbé Loisy, l(i3. old 

2 Autour d'un p. 1. 153. old. 
3 U. o. 197. old.: «Est-il possible de comprendre cet 

e f fo r t . . . toujours couronné de succès bien qu'il soit tou-
jours combattu et semble même toujours vaincu, si l'on n'im-
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rel koronázott törekvést, jóllehet állandóan támadá-
soknak van kitéve és állandóan legyőzetni látszik, 
ha úgy a törekvésben, mint a sikerben magának 
az Istennek a hatása nem szerepel ?» Ez a törekvés 
tehát feltételezi Isten hatását, jelenlétét, ez a törek-
vés találja meg Istent, aki az emberi észnek meg-
közelíthetetlen. Ez, úgy látszik, Loisy szerint az egye-
düli út, melyen az ember Isten létezéséről értesül. 
Azonban így is mindig homályos marad ez a «trans-
cendens» és «immanens» Isten. A lélek érzi a jelen-
létét, hiszen hat reá. De hát tényleg létezik-e a phae-
nomenalis világ mögött és mint ilyen hat az em-
beri lélekre, vagy csak annyiban létezik, amennyiben 
az ember érzi és érzelem nélkül talán nem is létez-
hetnék? Gyakran beszél Loisy a látható világ mögött 
levő Istenről, mint aki ténylegesen hat az emberi 
lélekre, tehát tényleg létezik az emberen kívül, bár 
megközelíthetetlen marad. Hanem így inkább a hivő, 
mint a tudós Loisy beszél. Az a bizonyos érzelem, 
mely magában zárja az immanens Isten valóságát, 
teszi szükségessé, hogy Isten így létezzék, így érzi 
Istent, de hogy tényleg így létezik-e, hogy ez az ér-
zelem feljogosít-e Isten tényleges létének a következ-
tetésére az emberen kívül, azzal a tudós Loisy nem 
törődik. Hiszi, de nem tudja. 

Milyen most már az érzelem, mely Istent érzi? 
Ki tudná megmondani ? 1 Szükség van rá a tény 
megmagyarázásánál, tehát fel kell venni létezését, ha 
az embernek tudomása sincs róla. Annyi bizonyos, 
hogy titokzatos valami és legalább a «kinyilatkozta-
tás» első alanyaiban mindenekelőtt meg kellett len-
nie. Hiába látszik hallgatni róla a Szentírás, hiába 
nem tud senki semmit erről az érzelemről. Oly ho-
mályos, határozatlan valami, hogy a hivő csak nagy-
nehezen, vagy egyáltalában nem ismerheti fel. Ez az 
érzelem egyesíti az embert Istennel, ez az érzelem 
a hit, mely alkalmas módon másokban is felébreszt-
hető. Magában véve nem ismeret még, hanem «ter-
mészetfeletti intuíció», érzelem. Az értelemnek fel-
adata az érzelemről tudomást szerezni, rá világos-
ságot deríteni, megelemezni. Valamiképen számot 
kell adnia arról, amit az ember érzett. Először töké-
letlenül fogja fel, majd tökéletesebben és tökélete-
sebben dolgozza fel, meríti ki az érzelem tartalmát, 
de mindig úgy, hogy sohasem közelíti meg a való-
ságot. «Az elmélet csak egy oldalát mutatja a való-
ságnak, az eszme csak tökéletlen kifejezése a szel-
lemnek, a képlet csak egy kielégíthetetlen kinyilat-

plique l'action de Dieu même et dans l'effort et dans le 
succès?» Nem kell itt a kegyelemre gondolni; ezt a fogalmat 
Loisy nem ismeri. 

1 L. így magyarázza: «Ez az érzelem különben nem 
egyszerű «émotion», hanem a természetes ösztönnek és bele-
foglaló, homályos megismerésnek egy neme, mely az ész 
munkája által saját magának és tárgyának öntudatára ébred». 
Quelques lettres sur des questions actuelles et sur des évé-
nements récents, 1908., 234. old. Idézve Bessmer-né\ 79. old. 

koztatása az életnek.» 1 így keletkeznek a képletek, 
a kinyilatkoztatás igazságai. Ha ezeket az Egyház 
megerősíti, dogmák lesznek belőlük. «Az Egyház for-
mulája tehát, nem abszolút igaz, mert nem hatá-
rozza meg a tárgynak egész valóságát.»2 Mi lesz ezek 
után a kinyilatkoztatás a hivő lelkében, hogy némi-
leg megközelítse az Egyház fogalmát, mely minden 
hívőnek szeme előtt lebeg? «Annak a viszonynak az 
öntudata, mely az ember és Isten között van.» A ki-
nyilatkoztatás egész állítólagos tényéből csak ez az 
«öntudat» marad meg, állhat meg a tudomány előtt, 
a többi csak hitbeli színezés. 

Ez volna megközelítőleg Loisy «kinyilatkoztatá-
sá»-nak genesise. Nem minden pontban világos. De 
így van ez mindig, valahányszor tényeket, valóságo-
kat kell «theoriá»-k kényszerzubbonyába bujtatni. 
A tény, a valóság, bármennyire bonyolult is legyen, 
csakis az igazság keretébe illeszkedik be jól. A rela-
tiv igazság, az agnosticismus és az immanencia ennek a 
fogalomnak a kerete. Ebben a keretben a tény, a 
valóság eltorzul. Vele áll és dől meg az új foga-
lom is. 

Ha Loisy-nak nincsenek ilyen elvei, alig jutott 
volna ehhez az elmélethez. Hivatkozik ő a történetre 
is és felhasznál belőle minden látszatot a bizonyí-
tásra, hanem a történetből magából ember sohasem 
jutott volna ehhez a fogalomhoz. Azt ő maga kész 
bevallani, mert a történetet egészen meg kell vál-
toztatnia és annak néha olyan magyarázatot adnia, 
melyet talán ő maga sem hisz el. A történet meg-
oldhatatlan rejtélyekkel lép fel előtte. Az ellenkező-
nek a látszata, mely az emberi történetben néha 
elkerülhetetlen, csak arra való, hogy az ő a-priori 
elméletét megerősítse. De milyen bizonyítások is 
azok. 0, aki a «tudományos» hitet elveti és csak a 
«hivő» hitét tartja meg, «tudományosan» nagyon is 
sokat hisz el, kell elhinnie. Kinek jutna eszébe a 
kánai csodabort az Újszövetség szeretetének symbo-
lumául tekinteni? Milyen raffmáltak lehettek az 
evangélisták, hogy olyan egyszerű, természetes igaz-
ságokat ennyire el tudtak csavarni 1 Egy modern 
ember egész ravaszságával és egyúttal legélénkebb 
képzeletével kelleti birniok. 

Tagadhatatlan, hogy néha Loisy szellemessége 
egészen meglepő látszat-bizonyítékokat tud találni. 
Ahol csak teheti, nyomon követi az emberi tapasz-
talatot, az Egyház tanítását és így könnyen tévedésbe 
ejthet. Milyen könnyen gondolhatná valaki, hogy 
amikor Isten bensőséges jelenlétéről beszél, csak 
arról az Istenről beszél, akiről szent Pál mondja : 
«In ipso enim vivimus et movemur et sumus.»3 így 
történhetik, hogy aki csak szavai után indul, katho-
likusnak fogja tartani, viszont olyanra is könnyen 
rásüthetik a modernizmus bélyegét, aki hasonló ki-

1 Revue du Cl. fr. 21. 
2 Autour d'un petit livre, 187. old. 
3 Ap. cs. 17, 28. 



9. száin. R E L I G I O 159 

fejezésekkel él, bár az, amit kifejezni akar, szin-
katholikus igazság. 

(Róma.) (Folytatjuk.) Spesz Sándor dr. 

A legújabb archaeologiai ásatások a Szent-
földön. V. közlemény. 

2. A kanaanita korszak. 2500 körül Kr. sz. e. 
Arábia felől (valószinűleg a mostani perzsaöböl 
tájékáról) sémita eredetű néptörzsek kezdik hullám-
szerű népvándorlásaikat Palesztina földjére kiterjesz-
teni. Ezen népvándorlás pedig egész Józsue koráig 
tapasztalható. Miféle módon és hogy mentek ezek 
végbe, arról még máig sem tudunk magunknak 
tiszta képet alkotni. Annyit azonban tudunk, részben 
az ószövetségből, részben pedig a feltárt kultur-
emlékekből, hogy e sémita eredetű törzsek, amelyek 
Kr. előtt 2500 óta, egyre özönlöttek Palesztina föld-
jére, régi hazájukból új kulturelemeket hoztak 
magukkal, amelyek közül különösen az építészet és 
az ércek feldolgozásának művészete, említésre méltók. 

A kanaaniták nemcsak egyes kőházakat, hanem 
rendszeres városokat is építettek. A rendkívüli 
körülmények, mint például a különféle veszélyek 
és ellenségek betolakodása, úgymint az északról 
beözönlő Hettikusok, valamint délről az egyptomiak 
folytonos zaklatásai, arra birták a kanaanitákat, hogy 
városaikat védművekkel is lássák el. A kanaanita 
városok legtöbb esetben az úgynevezett a stratégiai 
sarkantyú-rendszert tüntetik fel. Ez elrendezés alatt 
pedig az értendő, hogy rendszerint egy platószerű emel-
kedésen terülnek el, amelyet két, vagy három oldal-
ról mély völgyek szegélyeznek és csak a negyedik 
oldallal függ többé-kevésbbé a hegységgel össze. Ott 
azonban, ahol ez az elrendezés nem volt lehetséges, 
előszeretettel építkeztek a síkságból kiemelkedő hegy-
csúcsok tetejére. A vizek közelsége is igen nagy 
szerepet játszott egy város fejlődésének történetében. 
A kanaaniták rendszerint a természetes forrásokon 
kívül, a város falain belül hatalmas vízgyűjtőket is 
készítettek, egy netaláni ostrom, vagy szárazság es-
hetőségére való tekintetből. Ezért földalatti vezeté-
keket készítettek, amelyek mostan, mint romok is, 
az akkori vízépítészeti technika magas fokát árulják 
el és amelyeken sokszor mérföldekről vezették a 
vizet a városokba. Ezek közül ezideig a legszebbet 
Macalister-nek sikerült Gezerben feltárnia. Ezen 
tudós kutató, itt egy gigászi, 6675 méter hosszú, 
7 méter magas és 4 méter széles tűzkő szerszámok-
kal kivájt sziklaalagútra bukkant; a bejárattól 80 
lépcső vezet le, egy 28*80 méternyi mélységbe, amely 
a mai talajfelszíntől számítva 43 méternyi mélység-
nek felel meg. Ez az alagút, egy tágas, bőséges for-
rásokkal rendelkező barlangba torlódik, amely az 
egész várost képes volt a legnagyobb szárazság 
dacára is vízzel ellátni. Krisztus előtt a XIV-ik szá-
zadban ez az alagút, nem tudni miféle ellenség által 

betömetett, és ennek révén teljesen a feledés homálya 
borította be, míg végre, több mint 3000 év után 
sikerült Macalister-nek azt ismét kitisztítania. 

Említésre méltó még a kanaanita városok tag-
lalásánál rendkívül kicsiny voltuk, a feltűnően szűk 
utcák és a lakóházak rendszertelen elrendezése. 
A kanaanita várak tipusát szépen mutatja a feltárt 
Jericho és Megiddo. A két városnak falai, a többieké-
hez arányítva rendkívül vastagok és a Deut. 1, 28. 
szakasza szerint pedig ezek igen magasak is voltak. 
Megiddóban például e falak igen széles terméskő 
alapzattal birnak, amelyre égetett téglasorok követ-
keznek. A tégla rendkívül szívós természetét ismerve, 
a falak külső része 1"00—1'20 méterig elsőrangú, 
jól kiégetett téglából állott; ezt követte egy belső, 
kevésbbé szilárd állagú, ezért 10 méter vastag fal-
réteg, amely a középen 8"60 méter, legfelül pedig 
4 méter átmérőt mutat. Ajerichoi városfalak hossza 
800 métert tesz ki, ebből is látható, hogy az egész 
város nem volt valami nagykiterjedésű. Dacára kicsiny 
voltuknak, igen jól valának megerősítve és amint 
az ószövetségből tudjuk, ugyancsak sok időbe került 
a zsidóságnak, míg be birták azt venni. Eltekintve 
a várfalaktól, minden egyes kanaanita város még 
egy külön ú. n. belső várral, vagy erőddel is rendel-
kezett, amely rendszerint a legfontosabb pontot volt 
hivatva megvédeni. Különösen nagy hírnévre tett 
szert a jeruzsálemi Sión, amelyet csak Dávid király-
nak sikerült végleg elfoglalnia és így az utolsó 
kanaanita településnek végleg pusztulnia kellett Izrael 
földjéről. Hasonló váraknak nyomaira bukkantak 
még Lachis és Megiddo-ban is; ezek közül a megid-
doi érdemel különös figyelmet, mert a feltárások 
alkalmával III. Thutmoses (1501—1447.) Egyptom 
királyának pusztításai is kivehetők voltak, legalább erre 
enged következtetni a rendkívül vastag hamuréteg. 
A ta'anachi városerődők is a kanaanita korból 
valók, ez utóbbi különösen ama agyagtáblák révén 
vált híressé, amelyeket az Ischtar— was char nevű 
király palotájának romjai közt találtak. Ha figyelem-
mel kisérjük e nagyszerűen védett városok erődít-
ményeit, tiszta képet alkothatunk magunknak a be-
vándorló zsidóság harcászatáról is Józsue vezérlete 
alatt. E felfedezések révén tarthatatlanná vált azon 
téves nézet, hogy a beköltöző zsidónép, egy vad, 
kulturátlan nomád horda volt. Mert csak nem téte-
lezhető fel az, hogy egy ilyen, minden kulturát nél-
külöző nép képes lett volna, rendszeres ostrom 
nélkül, ily jól megerősített városokat bevenni és ná-
lánál sokkal magasabb műveltségű népeket leigázni. 

A kanaanita városok magánházai dacára az 
alapfalak szokatlan vastagságának, igen kezdetlegesek 
és szerfelett kicsinyek voltak. A padmaly vert földből 
állott, ennek közepén igen gyakran kövekből össze-
tákolt mélyedést találunk, amely tűzhely gyanánt szol-
gált. A tetőzetet, köveken nyugvó faoszlopok tartották, 
az ablakok és kémények intézményét nem ismerték. 
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A kannaaniták agyagmüvessége, az aegaei kultura 
termékeny befolyása alatt állott. A korong használata 
széles elterjedésnek örvendett. Az általánosan elterjedt 
ékítési szin a vörös volt, amelyet később a halvány 
fehér, szürke és zöldes alapszín váltott fel; erre 
pedig fekete, élénk vörös, vagy barna színnel festettek. 
Az edények a legkülönbözőbb alakokat mutatják, 
különösen szép oroszlán, kacsa és galamb alakú 
edényeket találtak a kutatók Megiddo középső várának 
romjai között. Az edények dekorálása is nagy válto-
zatosságot árul el, a legelterjedtebb forma a vonal-
minta, a cikkcakk, a hullámos szalagdiszítés, a spirál-
alak sok válfaja és a hálószerű elrendezés. Ezen 
diszítőformák közt igen jól tudják a természettől 
eltanult figurális motívumokat is felhasználni. 

A kanaanita törzsek főfoglalkozása a földmívelés 
és a kertgazdaság volt. Baal-nevű istenségüket mint 
a természeti erők személyesítőjét tisztelték. Gezer 
kiásatása alkalmával, Macalister egy nagy kiterje-
désű magtárra akadt, amelyben 600 kosár megszene-
sedett buza volt. A gabonát bazaltkövekből álló kézi-
őrlőkön zúzták össze. A kézi őrlő pedig egy lapos 
kőtalapból állott, amelyen egy hosszúkás, kenyér-
alakú lapos kő segélyével a gabonát összezúzták. 

A fonás és szövés mestersége is ismeretes volt, 
ezt pedig az orsók több válfaja, és a kőből és 
agyagból készült szövő nehezékek is igazolják. Tű 
gyanánt csontszilánkok és az ügyesen kifúrt hal-
csontok szolgáltak. Megiddóban a többek közt egy 
igen csinos, csontból készült tűtartót is találtak, 
amelyben az összes tűk, halcsontokból készültek. 
Már jóval Józsue ideje előtt, termesztették Jerichóban 
a lent, amelyet a lapos hajtóköveken szárítottak. Ezt 
pedig a bibliából is tudjuk, mert Józsue két követét, a 
háztetőn szárított len közé rejtették el. «Tehát Nun 
fia, Józsue, két kémet külde titkon Szétimből, és 
mondá nekik : Menjetek és nézzétek meg a földet, 
és Jerichó városát Ö pedig (Ráháb) a férfiakat 
a háza tetejére vezeté, és befödé őket len-pozdorjá-
val, (némelyek szerint pamut-pozdorjával) mely ott 
vala.»— V. ö. Jozs. I. 2 rész. 1 és 6. 

Aki a hazai ipar termékeivel nem vala meg-
elégedve és jobbra vágyott, az a kereskedelem révén, 
a babyloniai és egyptomi produktumokkal bőségesen 
fedezhette szükségleteit. Józsue könyve beszéli, hogy 
Jericho elfoglalása alkalmával, egy babyloni köpenyt 
loptak el a katonák, amely Sinear-i eredetű vala és 
amely a szerencsétlen Achan-t romlásba sodorta. 
Palesztina vala Egyptom és Előázsia átjárója. A kana-
anita időszakban, a mindennapi életben sokkal 
nagyobb szerepet játszott Egyptom, mint Babylonia. 
A kanaanita helységek kiásatásánál (tehát Izrael 
előtti korból) sok ezerre tehetők az egyptomi kisipar 
termékei, amelyek napfényre .kerültek, míg baby-
loniai eredetüeket egyáltalán nem leltek. Különösen 
egyptomi nippeket, bálványszobrokat, gyöngyöket, 
skarabeusokat, tükröket, pecsétlőket, kő és bronz fegy-

vereket találtak. Ezzel azonban nem azt mondjuk, hogy 
a babyloniai kultura egyáltalán semmiféle nyomot 
nem hagyott Kanaan földjén, mert hiszen Lachis-ban 
és Tacanach-ban talált Amarna korszakbeli ékirásos 
táblák mást bizonyítanak. Jerichó romjai között 22 
tiszta agyagtáblát találtak, amelyek több mint való-
színű, csak leírásra vártak. Ebből nyilván az követ-
kezik, hogy a babyloniai irást, csak az oklevelek 
feljegyzésére használták, amelyek babyloni nyelven 
is meg valának szövegezve. A társas életben a kana-
anita nyelvet használták általánosságban és közle-
ményeiket is e nyelven intézték. Csak azt nem 
tudjuk, hogy mikor jött az ókanaanita irás Palesz-
tinában divatba. Ezen irás legrégibb emlékeinek, az 
u. n. Mescha-követ és az alig egy pár hónappal 
ezelőtt, Achab király samariai palotájának romjai 
közt felfedezett Osfra/ea-t(feliratokkal ellátottcserepek; 
később lesz még ezekről szó) tarthatjuk; de ezen 
okmányok közül egysem terjed a IX-ik Kr. előtti 
századon túl. (Folytatjuk.) Stöhr Géza Ker. János 

A papoknak nyújtott védtörvényi kedvez-
mény megokolása. 

A Religionak f. é. 7. száma (122. és 123. lapon) 
ismertette azt a nagy kedvezményt, melyet a védtör-
vény a papoknak nyújt, s amely kedvezmény lénye-
gében a hadkötelezettség alól való teljes mentesség; 
hiszen már a papjelöltek is (a védtörvény ezalatt a 
papnövendékeket is érti) a póttartalékba utalandók 
és «hittudományi tanulmányaik folytathatása végett 
békében és háborúban mindennemű tényleges szol-
gálat, első katonai kiképzés, időszaki fegyver- (szol-
gálata-gyakorlatok és ellenőrzési szemlék alól men-
tesek» (1912. XXX. t.-c. 29. §. 1. pont). — Papokká 
szenteltetésúk után pedig még a póttartalékból is ki-
vétetnek és csak a póttartalék nyilvántartásában 
lesznek előjegyezve, amely papiros-nyilvántartás 
annyit jelent, hogy a háborúban beálló fogyatékok 
pótlására nem lesznek igénybe véve; s e messzemenő 
kedvezménnyel szemben csakis arra lesznek köte-
lezve, hogy háborúban a lelkészi teendők teljesíté-
sére vehetők igénybe (1912. XXX. t.-c. 29. §. 4. pont), 
ami azért lesz igen ritka esetben foganatosítva, mert 
a nyilvántartásban álló papok száma igen nagy, a 
mozgósított csapattal a háború színhelyére menő 
papok száma pedig igen csekély; s ezek a kis számú 
papok sem fogják a hadba indulást súlyos tehernek 
tekinteni, hanem ezt papi állásukból folyó vallási és 
állampolgári minőségükből folyó hazafias kötelessé-
güknek fogják tartani. 

A védtörvény ben foglalt ez a nagy kedvezmény 
nem puszta kegy, nem grácia, amit tetszés szerint 
meglehet adni, vagy meglehet tagadni, hanem tör-
vényes jogosítvány, melyet az arra jogosult papok-
nak «kérelmükre» meg kell adni, tehát egy kikény-
szeríthető jog, melyet a törvény eme záradéka biz-
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tosit: «Mi e törvénycikket s mindazt, ami abban 
foglaltatik... királyi hatalmunknál fogva helyben hagy-
juk, megerősítjük és szentesítjük s mind Magunk 
megtartjuk, mind más Híveink által megtartatjuk.» 

Minthogy pedig a papoknak nyújtott védtör-
vényi kedvezmény nem a miniszter diskreciójára 
bizott grácia, hanem közérdekből biztosított és ki-
kényszeríthető jog, kell hogy e törvényes kedvez-
ménynek valamelyes állami érdek szolgáljon alapul. 

A védtörvény ugyanis a védrendszert állapítja 
meg, azt a módozatot, amely szerint az állam, az ő 
hatalmi eszközét, a hadsereget a népből kiválasztja. 

A védrendszer megalkotásánál pedig csakis az 
állam érdeke lép előtérbe, mellyel szemben minden 
külön érdek elvész. 

Az állam érdeke az, hogy győzelemre képes 
hadserege legyen ; e cél elérésére szolgál mindenek-
előtt a nagy hadi létszám, melyet az általános had-
kötelezettség elve alapján valósít meg, és másodszor 
a hadsereg jó kiképzése, melyet a hosszabb ideig 
tartó tényleges katonai szolgálat, a többszöri fegyver-
gyakorlat, jó tiszti és altiszti kar stb. biztosít. 

Az államnak katonai érdeke minden más állami 
érdeket megelőz; ennek a felfogásnak adott klasz-
szikus kifejezést a poroszok nagy hadvezére, gróf 
Moltke Hellmuth Károly táborszernagy, midőn azt 
mondta: 

«Die Armee ist die vornehmste aller Institutio-
nen in jedem Lande; denn sie allein ermöglicht 
das Bestehen aller übrigen Einrichtungen; alle poli-
tische und bürgerliche Freiheit, alle Schöpfungen 
der Kultur, die Finanzen, der Staat steht und fällt 
mit dem Heer.» 

Mihelyt azonban ez az állami érdekből felállí-
tott katonai követelmény teljes kielégítési nyert, és 
az úgy mennyiségileg elegendő, mint minőségileg 
kitűnő haderő biztosítva van, sorra kerülhet az ál-
lami érdeket szolgáló egyéb követelményeknek ér-
vényesítése is, milyenek a kulturális, gazdasági és 
szociális követelmények. 

Nevezetesen kulturális követelmény az, hogy a 
népnek lelkipásztorai és tanítói, szükség nélkül ne vo-
nassanak el, legalább ne hosszú időre a néptől ; 
gazdasági követelmény, hogy a helyes nemzeti poli-
tika érdekében a kisbirtok az által is állami véde-
lemben részesüljön, hogy a kisbirtok ne sokáig nél-
külözze a munkáskezet; végül szociális követelmény, 
hogy a család megélhetése biztosítva maradjon, 
amennyiben az állam igénybe veheti ugyan minden 
egyes polgárának szolgálatát, sőt háborúban testi 
épségét és életét is, de az állam erejét nyújtó csalá-
dot nem engedheti megsemmisíteni annak folytán, 
hogy az úgynevezett családfent ártók hosszú időn át 
elvonassanak tűzhelyüktől. 

A papok védtörvényi kedvezménye : az állam 
kulturális érdekére van alapozva. Állami érdek, hogy 
vallás-erkölcsileg jól nevelt, törvénytisztelő, elöljárók 

iránt engedelmes, felebarátjait szerető, kötelességtudó 
és becsületes állampolgárai legyenek. 

I. Vilmos német császár az 1878. évben ellene 
elkövetett merénylet után azt mondta miniszter-
elnökének: «Sorgen Sie dafür, dass meinem Volke 
die Religion erhalten bleibe.»1 És még élénk emlé-
kezetünkben van II. Vilmos német császárnak 1903. 
évi május 3-án, római pápalátogatása alkalmával a 
bibornokokhoz intézett ama szavai, hogy «pusztán 
hatalommal nem lehet a népeket kormányozni, s 
az államok kereszténység nélkül menthetetlenül el 
volnának veszve.» 2 

A vallás-erkölcsi nagy kulturmissziót nemcsak 
a múltban, hanem jelenleg is a papság teljesíti, s 
habár magát az elemi népoktatást a szakszerűen 
képzett néptanítók kezébe tette is le az állam, ma-
gát a valláserkölcsi nevelés nagy munkáját továbbra 
is a papság kezében hagyta, mely e munkát az isko-
lai hitoktatásban és a templomi szószéken teljesíti. 

Állami érdek tehát, hogy a népnek lelkipászto-
rai ne vonassanak el a néptől, vagy legalább is ne 
hosszú időre. 

A mi véd törvényünk az előbbi elvet fogadta el, 
s a lelkipásztorokat egyáltalán nem kívánja a nép-
től elvonni, s amidőn erre a legmesszebb menő ked-
vezmény elvére helyezkedik, tulajdonképen a katho-
likus egyház tanításaihoz alkalmazkodik, melyek az 
egyházi rend tagjaitól békeszeretetet és lelki szelíd-
séget követelnek. A kath. egyház felfogása szerint 
ugyanis hiányzik a lelki szelídség azoknál, akik, 
még ha hivatásukból kifolyólag is, vérontást követ-
tek el, vagy arra alkalmat adtak, úgy hogy a kánon-
jog a defectus lenitatis cimén kizárja a felszentelés-
ből azokat, akik katonák voltak. 

Érdekesen írja le a Pesti Hirlap 1910. évi októ-
ber 16-án megjelent számában «Káplárból praelatus» 
cimű cikk azt az esetet, midőn az időközben már 
elhalt tudósunk: Pór Antal esztergomi praelatus-
kanonok, 1857. évben történt pappászenteltetése előtt 
a «defectus lenitatis» alól dispensáltatott. Pór Antal 
ugyanis 1849-ben, 15 éves korában honvédkáplár 
volt, s ezért a felszentelés előtt kihallgatásra jelent-
kezett a hercegprímásnál, kinek kijelentette, hogy 
mielőtt a papi pályára lépett, honvéd volt. A her-
cegprímás azon kérdésére, hogy: «talán bizony em-
bert is öltél ?» azt válaszolta, hogy biztosat ugyan nem 
mondhat, de «egy esetben — folytatta — önkéntes 
patrouilleban mentünk hatan, s mikor bealkonyodott, 
három kozákra bukkantunk.» 

1 V. Cathrein S. J. «Zur Schulaufsichtsfrage in Preus-
sen. — Stimmen aus Maria-Laach 1908. LXXIV. 256. — És 
ugyané szerzőtől : «Katholischer Religionsunterricht im 
Auftrage des Staates.» Historisch-politische Blätter. 1908. 
CXLI. 42. 

2 Közölte a Budapesti Hirlap 1903. május 6-án megje-
lent számában közzétett «A német császár Rómában» cimü 
cikk. 
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— Én — mondotta — célbavettem az elsőt, és 
elsütöttem fegyveremet. Meghalt-e a kozák, azt nem 
tudom, de annyi bizonyos, hogy menten lefordult a 
lováról 

Az állam, főleg a kath. egyház tanításaihoz al-
kalmazkodva, adla meg a papok részére a nagy 
védtörvényi kedvezményt. Mihelyt azonban az állam 
az egyik egyház papjai részére ily messzemenő ked-
vezményt biztosít, ugyanazt minden az államban el-
ismert felekezet papjai számára ki kellett terjeszteni, 
mert az állam valamennyi felekezet felett állván, 
egyetlen felekezetet sem részesíthet a másik felett 
előnyben. így jutottak a védtörvényi kedvezmény-
hez még azoknak a felekezeteknek papjai is, amely 
felekezeteknek dogmatikus tanításai nagyon is eltér-
nek a kath. egyházétól. 

Az egyházak és felekezetek dogmatikus tanai 
azonban mégis okoznak egy lényeges eltérést e véd-
törvényi kedvezmény megítélésénél és megtartá-
sánál. Nevezetesen a kath. és a keleti egyháznak 
dogmatikus tanítása szerint az egyházi hatalomban 
(nevezetesen a potestas ordinis-ben) való részese-
désnek előfeltétele az egyházirend szentségének fel-
vétele, minélfogva a kath. és a keleti egyházban 
maga a papfelszentelés képezi a védtörvényi ked-
vezményben való részesítésnek egyedüli alapját, 
s e kedvezményben mindaddig megmaradnak, 
amíg a papi pályát abba nem hagyják, míg a papi 
ruhát viselik; ennélfogva tehát a tanári tanszékeket 
betöltő, a külföldön tanulmányaikat továbbfolytató, 
vagy a misszió területeken alkalmazott felszentelt 
papok, sőt még a nevelők gyanánt működő fel-
szentelt papok is, a védtörvényi kedvezményre vonat-
kozó jogcímüknek fennállását minden további ne-
hézség nélkül igazolhatják, persze csak addig, amíg 
a papi pályát abba nem hagyják, (1912: XXX. t.-c. 
29. §. utolsó bekezdés), mely utóbbi esetben a püs-
pöki egyházmegye kötelékéből is kilépnek, s így nem 
csak nincs főpászloruk, aki a jogcím fennállását igazol-
hatná, hanem talán maguk volt illetékes megyés 
püspökeik tudósítják a járási tisztviselőket, t. i. a 
főszolgabirákat és a polgármestereket, hogy volt pap-
jaik egyházmegyéjük kötelékéből kiléptek, s mivel a 
papi pályával is felhagytak, elveszítették védtörvényi 
kedvezményüket. 

Már a szerzetesek, mint ilyenek, semmiféle tör-
vényes kedvezményre nem tarthatnak igényt, vagyis 
maga a szerzetesi fogadalom (még az ünnepélyes 
fogadalom sem), egy magában véve nem jogcím a 
póttartalékba, illetőleg a póttartalék nyilvántartásába 
való átutalásra. A szerzetes csak mint felszentelt pap, 
esetleg mint papjelölt (papnövendék) igényelheti a 
védtörvény 29. §-ában foglalt kedvezményt. 

így az Irgalmas Rendben a csak fogadalmat tett, 
de papokká fel nem szentelt szerzetesek tehát még 
a póttartalékba sem — annál kevésbbé annak nyil-
vántartásába — át nem utalhatók; tekintettel azon-

ban arra a körülményre, hogy meghatározott élet-
hivatásra készülnek elő, az ilyen irgalmas rendű 
szerzetesek, besoroztatásuk esetében, a fölös számúak 
kiválasztásánál, méltánylást érdemlő okból figye-
lembe vétetnek. Ez teszi lehetővé az 1912: XXX. t.-c. 
37. §. 3. pontja és a védtörvény életbeléptetése tár-
gyában 1912. július havában 65.000—18/1912. szám 
alatt kiadott honvédelmi miniszteri körrendelet IV. 
rész 2. pont bj betűje, mely szerint a fölös számú 
póttartalékosok közé leendő utalásnál a különös 
méltánylást érdemlők közé sorolhatók : 

*bj Olyan hadkötelesek, akik bizonyos élethiva-
tásra akarnak elkészülni, vagy valamely művészeti, 
vagy iparág elsajátításába kezdtek és hosszabb meg-
szakítás által jelentékeny hátrányt szenvednének.»1 

Egészen más a protestáns felekezetek papjainak 
helyzete azért, mert a protestáns egyházak dogmati-
kus tanításai elvetik az egyházi rend szentségét, és 
az általános papság elvére helyezkednek. 

Luther Márton tanításának az alapja ez: hogy 
egyedül a hit által is lehet üdvözölni, s ebben a taní-
tásban foglaltatik az általános papság eszméje, mely 
tagadja a tanító egyháznak isteni misszióját, elejti a 
papságnak közvetítő rendjét s ezzel megszünteti a 
klérus és a hivek közti különbséget. Azt hirdeti 
ugyanis 1520. évben : «An den christlichen Adel 
deutscher Nation» cím alatt megjelent munkájában: 
«Denn alle Christen sind wahrhaftig geistlichen Stan-
des und ist unter ihnen kein Unterschied». 

S habár a protestánsok használják is a felszen-
telt lelkész elnevezést, ez náluk egészen mást jelent, 
mint a katholikusoknál. Míg ugyanis a katholikus 
dogma szerint a felszentelt papra, e szentség által, 
a papi hivatal teljesítéséhez és a hitvallásbeli titkok 
kezeléséhez szükséges isteni malaszt eltörölhetlenül 
átömlik (Cone. Trid. Sess. XXIII. de Sacr. ord. c. 4.), 
addig a protestánsoknál a felszentelési cselekmény 
csupán felavatási szertartás, amelynél az egy-
házi elöljárók azt tanúsítják, hogy a felavatott lel-
készben megvan az arra való képesítés, hogy az 
egyházi hivatalt elláthatja, mint ahogy a biró is a 
bírói vizsga alapján lesz a birói hivatal ellátására 
képesítve. 

S épen azért, mert a katholikus egyház dogma-
tikus tanítása szerint csak az pap, aki a klérusnak, 

1 De az Irgalmas Rend tagjaira nézve még ezenkívül 
kifejezetten (Utasítás 53. §.) azon kedvezmény engedtetik 
meg, hogy ők besoroztatásuk és bevonulásuk esetében is a 
közös hadsereg egészségügyi csapatához osztandók be. 

Az Ulasilás 53. §-ának 4. pontja igy szól: «4. A közös 
hadsereghez (haditengerészethez) vagy az utalás és beosztás 
fentartásával besorozottak közül — azoknak kivételével, kik 
az 52. §. értelmében a csapat szerint való beosztásukat azon-
nal megkapják — elő kell jegyezni : . . . b] megfelelő hivatás-
beli foglalkozásuk folytán a IV. melléklet 4. §-a M. pontja 
szerint az egészségügyi szolgálatra különösen alkalmas had-
köteleseket, hasonlóképen az irgalmas testvérek szerzetének 
testvéreit az egészségügyi csapat számára.» Szerk. 
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mint egyházi rendnek, felszentelt tagja, a védtörvényi 
kedvezmény odaítélésénél a felszentelés ténye egy-
magában is teljes jogcím. 

Mivel pedig a protestáns egyházak oly joghatályú 
felszentelést, mely a papi jelleget eltörölhétlenúl 
megadja, nem ismernek, a védtörvény sem fűzhette 
a papok részére biztosított nagy kedvezményét ahhoz 
az egyszerű felavatási tényhez, mely csak arról ad 
bizonyítványt, hogy a hivatal ellátásához megkívánt — 
mondjuk tudományos — képesítés megvan, amely 
mellett azonban, minden papi jelleg nélkül, egészen 
más laikus életpályára is léphet, ami a katholikus 
papnál nem lehetséges, mert az egyszer felszentelt 
pap minden foglalkozásában pap marad. 

A védtörvény hivatkozott 29. §-a mindama fele-
kezetek papjai részére, amelyek a felszentelést szent-
ségi minőségben nem ismerik, a kedvezményt csak 
abban az esetben biztosítja, lia e papi minőségük-
ben, akár mint lelkészek, akár mint lelkésztanárok, 
tényleg alkalmazva vannak, amit az erre hivatott 
egyházi főhatóságok igazolnak, az ő hatáskörükbe 
tartozván annak a meghatározása is, hogy melyek 
azok a lelkésztanári állások, melyekkel a kedvez-
mény jár. 

Azok a protestáns tanárok tehát, akik papokká 
ugyan felavattattak, de nem papi jellegű kathedrát 
töltenek be, például az egyetemen mennyiségtani 
vagy természettani előadásokat tartanak, épen úgy 
elveszítik a papi kedvezményre vonatkozó jogigényü-
ket, mint a külföldi missziókban tevékenykedő pro-
testáns papok, mert hiányzik náluk az a törvényes 
előfeltétel, hogy «lelkészekül vagy papi jellegű taná-
rokul» vannak alkalmazva, t. i. itt a magyar szent 
korona országainak területén belül. 

A védtörvény szempontjából egészen más elbírá-
lás alá esnek azok a protestáns lelkészek, akik kül-
földön ugyan, de az ott élő magyar hivek pasztorá-
cióját végzik, mert ezek a külföldön is magyar érde-
keket szolgálnak, tehát rájuk nézve a védtörvényben 
megkövetelt az az előfeltétel, hogy «lelkészekül vagy 
papi jellegű tanárokul» legyenek alkalmazva, tényleg 
fennáll; hiszen ezeket az Amerikában élő magyar 
hivek lelkipásztorkodására hivatott református lel-
készeket a református konvent rendeli ki, ennek a 
főhatósága alá tartoznak, s így kétségen kívül magyar 
állami érdekeket szolgáló lelkészek. 

A száz év előtt megindult protestáns misszió a 
szerény kezdetből ma már nagy intézménnyé fejlő-
dött, s az 1910. évben Edinburghban tartott általá-
nos missziókongresszuson (The World Missionary 
Conference] szervezett protestáns propaganda úgy 
a szószéken, mint a sajtóban állandó érdeklődést 
tud kelteni. Amennyiben tehát magyar protestáns 
theologusok is vállalkoznának arra, hogy az Afriká-
ban, vagy talán az Afganisztán, Turkesztán és Arábiá-
ban, végül a Dél-Amerikában tértfoglaló protestáns 
misszióban részt vegyenek, ha már bírtak védtör-

vényi kedvezménnyel, ezt elveszítenék, mert ez a 
misszió ügy nem magyar állami érdek, hanem kife-
jezetten a brit uralom érdeke. Melichár Kálmán dr. 

zn 
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Med. Dr. A n t o n v o n V e l i c s : Ü h e r M n e m o -
t e c h n i k d e r Z u k u n f t (die einzige natürliche Grund-
lage zum leichtesten Erlernen fremder Sprachen). 
Ein linguistisches Testament. Budapest, 1912. (A Szent-
István-Társulat bizománya) 8-adrét, 3 korona. 126 
oldal, szerző arcképével. 

A munka jóval nagyobb igényekkel lép az ol-
vasó elé, mintsem szerény cime után gondolnók. 
A nyelvek szótári állományának bizonyos bázisok 
szerint való osztályozása a szerző szemében egyszerű 
eszköz egy nagy cél érdekében! S e cél az emberi 
ősnyelv felfedezése! 

Szerzőnk ugyanis az összes nyelvek szókincsé-
nek legnagyobb részét hangutánzó szavakból szár-
maztatja, s azokat végső elemzésben arra a physio-
logiai reílexhangra vezeti vissza, amelyet a gyermek 
zörej hallatára önkénytelenül kiad, azt mondva paff! 
Ámde a régi kinai nyelvben pap = ütni, büntetni. 
Ez az egyszerű hangutánzó szó, szerinte, az ős-
nyelv kiindulási pontja, amelyből inverzió, redupli-
káció, megrövidülés és hangcsere útján keletkeztek 
a nyelvek összes szavai : paff > pah > hap > kop > 
kap > vak > kav > vag > kik > olyképen, hogy p = 
f = \ v = h = k = g. Ezt az eljárást, amelynek segítsé-
gével a nyelvek különböző szavait bizonyos csekély 
számú gyökökre vezeti vissza, mikroanalizisnek ne-
vezi ; rendszerének alaptörvénye gyanánt pedig azt 
a tételt állítja fel, hogy egyforma hangzású, avagy 
az analízis alkalmával egyforma eredményeket fel-
mutató szavak azonos, vagy hasonló jelentésűek. 
Emellett nagy szerepet tulajdonít az eszmetársulás-
nak, amelynek révén bizonyos hangok egész sereg 
fogalom hordozóivá lőnek. így pl. pap = ütni, pal-
pare — papi (vagyis pap > pal) gyakran ütni, tapo-
gatni ;palpebra = ütni (sic!) japánul bats = ütni, fran-
ciául battre, angolul beat, magyarul bot, inverzióval 
tap-os, tap-int, tótul topor fejsze. — pap > hap : xw 
érint, többször üt. Huf = pata, szlávul kopito. — pap > 
hap > cav > vac: kapar = latin cavare graben, scribo, 
rado stb. 

Az ilyen elemzés alapján arra az eredményre 
jut, hogy a legtöbb szó-gyök nem egyszerű, hanem 
különböző alkatrészek agglutinációja útján keletke-
zett szervezet, amely egy ősgyökből és egy 1—3 
segédelemből áll. Pl. Wanne = vac n vagyis : vac > 
van + n ; kanál = cav n l, ahol cav (kiváj) az őstő, 
n és 1 a szóképző elemek. Az őstövekhez járuló 
cauzativ, actititiv és immorativ elemek hasonlóképen 
új szavak képzésére vezetnek. (8—26. 11.) 
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Az őstövek felkutatásában nagy szerephez jut a 
kinai nyelv, melynek egytagú gyökei az ősnyelv 
onomatopoetikus hangjaihoz igen közel állanak. 
(27—32. 11.) 

Ezek előrebocsátása után szerző művének tulaj -
donképeni tárgyára, a nyelvek fogalmainak osztályo-
zására fér át (32—107. 11.). Szerinte ugyanis a nyel-
vek rengeteg szókincse egyetlen onomatopoetikus 
hangból ( p a f f l ) indulva ki a hangok és fogalmak 
fokozatos fejlődése útján lesz egységes, szigorúan 
szervezett épületté. E szervezkedés szemléltetése cél-
jából szerzőnk az összes nyelvek szavait három fő-
és 28 alcsoportra vezeti vissza és ezzel nem csupán 
az ősnyelv kérdését akarja dűlőre juttatni, hanem a 
nyelvtanulók kezébe oly mnemotechnikai kulcsot 
akar adni, amely a jövőben a praktikus nyelvtanu-
lás leghatalmasabb és következményeiben beláthatat-
lan segédeszközét fogná képezni. 

Szerzőnk összes kategóriáit külön nem tárgyal-
hatjuk; elég lesz annyit említenünk, hogy az első, a 
paff—poch főcsoport ütni, verni, nyomni, zúzni, hasí-
tani, esni, csukni, ragasztani, dörgölni, érinteni, talál-
kozni, egyesíteni, egyesülni, gyűjteni, halmozni, kötni, 
futni, szaladni, kiabálni, hangot adni, esni, zuhanni 
fogalmak képzésére vezet, a második, a cav—vac fő-
csoport, az ásást, vájást, mélységet, ürt, eltávolítást, 
nyugvást, kerülést, kellést jelentő szavak ősalakja 
volna, végül a harmadik cavare főcsoport vakarást, 
kaparást, viszketést jelentő szavak matrixának volna 
tekintendő. 

A könyv végén szerző szemlét tart munkája 
eredményéről és annak a meggyőződésnek ad ki-
fejezést, hogy az általa felfedezett módszer egységes 
nyelvrendszer felépítésére ép oly alkalmas, mint a 
botanikában a Linné-féle. Elmondja, mennyi küzdel-
mébe, milyen emberfeletti fáradságába került, amíg 
a nyelvek egységének gondolata gyökeret vert és 
megérlelődött lelkében, s munkája eredményére vissza-
pillantva, az előtte megnyíló tág perspektíva láttára 
örömében szinte magánkívül felkiált : 

«Mein Herr und Gott! Mein Trost, meine Hülfe 
und mein Licht! Dir danke ich demütig für die 
Gabe der Erleuchtung. Wahrlich, einem Unbefugten 
hast du Dein Licht gespendet, einen Unwürdigen 
mit deiner Inspiration beglückt!» 

A könyv utolsó lapján felszólítja a jövő «Ada-
mitikája» folyóiratának szerkesztőit, hogy cimére 
minden füzetből egy-egy példányt beküldeni szíves-
kedjenek. 

Szerzőnek tagadhatatlanul nagy érdeme, hogy 
bámulatos nyelvtudása segítségével egymástól olykor 
teljesen távoleső nyelvekből egész sereg rokonhang-
zású szót hozott össze, amelyek összefüggésének meg-
állapításával a nyelvtudomány eddigelé alig foglal-
kozott. Ezt, mondom, minden fentartás nélkül, 
készségesen elismerjük. Más kérdés azonban, van-e 
a szerző rendszerének oly tudományos, avagy gya-

korlati értéke, amint arról ő maga meg van győ-
ződve. S e kérdés a jelen esetben annál kényesebb, 
annál kínosabb, mennél biztosabb szerzőnk rend-
szerének végleges győzelmében, mennél szánalma-
sabban nézi le a nyelvtudósok «unalmas, gyerekesen 
óvatos etimológiáját és bűvészmódra mesterkélt hang-
tanát». «Ich bleibe eben ein Naturalist in der Sprach-
wissenschaft, wie unsere braven braunen Kiinstler 
(die ungarischen Zigeuner) in der Musik», mondja a 
szerző. Ilyen körülmények között a szerző művére 
tudományos mértéket alkalmazni tulajdonképen nem 
is lehet, mert ő maga tiltakoznék az ellen.1 

Mindamellett legyen szabad mégis néhány sze-
rény megjegyzést kockáztatnom. Tisztelet, becsület 
szerzőnk rendíthetetlen optimizmusának ; mindazon-
által bocsánatot kell kérnünk, hogy vérmes remé-
nyeinek teljesülésében kételkedni bátorkodunk. Yelics 
úr rendszere ugyanis csak a nyelvek szótári állagá-
val foglalkozik, a nyelvtani alakokra egyáltalában 
nem terjed ki és így azok rendszeres bemagolása, 
elsajátítása ezután is csak úgy lesz szükséges, mint 
volt azelőtt. Mnemotechnikai szempontból véve a 
dolgot, ha valaki az ő módszere szerint tanul ide-
gen szókat, voltaképen kétszeres munkát végez : meg-
tanulja az idegen szót magát és azonfelül emlékébe 
vési Velics úr megfelelő «mikroanalitikus» formáit, 
amelyek praktikus értékéhez igen sok szó fér. Sze-
rinte ezek a mikroanalitikus egyenletek a szó ős-
jelentését tárnák föl. Már, bocsánatot kérek, ha meg-
mondom magyarán: nem tárnak azok fel semmit, 
így pl. a szerző szerint a Sóyjia szó alapértelme 
volna: die Anzeige, die Lehre. Már pedig ez nem 
áll. A Soy^a szó eredetileg véleményt jelentett, csak 
a császárok korában kezdett tanítást, tant jelenteni. 
Hyäne szerinte = «cav n (graben)» tán azért, mert a 
holttesteket kiássa ? Nos, a hiéna a görögben erede-
tileg disznót jelent ( = s u s ; v. ö. ûrcèp latinul super). 
Szerinte az arab birket, ciszterna = «cav r (graben)» ; 
de akkor hogyan magyarázza a szerző, hogy ugyan-
csak az arabban barakat áldást is jelent? Szerző a 
sumír dug ( = j ó ) szót a német gut-tal állítja össze. 
De fejtse meg, miért jelent a sumírban ugyanez a 
szó beszédet és őrködést is? De minek folytatnám 
az ilyen példák elősorolását ? Yelics úr rendszerében 
is a nyelvtény megállapítása szükségképen megelőzi 
a «mikroanalitikus» formulák kezelését, mert más-
különben etimologiai abszurditásokra vezet. 

Az ősnyelv kérdéséről pedig legjobb lesz nem 
is beszélni. Az onomatopoetikus paff-hang, az «ős-
nyelv» alapja és az összes nyelvek fejlődésének állí-
tólagos kiindulási pontja, élénken emlékeztet arra a 
módra, ahogy Herodotos szerint Psammetichos, egyip-

1 S. 124: «Auf das fernere Urteil der Fachleute verzichte 
ich ganz gern: ich bin zu alt und zu sehr invalid; möchte 
daher mit ihren Kolben und Flegeln.. . mein Leben lang 
nicht wieder in Berührung kommen. Ich kann ja warten, — 
auch im Grabe !» 
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tomi király, akarta a világ legrégibb nyelvét meg-
állapítani (II. 2.) Két ujdonszült csecsemőt oly uta-
sítással bízott egy pásztorra, hogy a gyermekek jelen-
létében soha ne beszéljen. A gyermekek egyetlen 
társa egy kecske volt, mely őket tejével táplálta. Két 
év múlva a gyermekek őrüket állandóan békosz szó-
val fogadták, amelyet minden valószinűség" szerint a 
mekegő kecskétől sajátítottak el. Psammetich már 
most arról értesülve, hogy a gyermekek első értel-
mesen kiejtett szava békosz volt, udvari tudósainak 
meghagyta, tudakolják meg, mely nyelven van e 
szónak józan értelme. Sok tudakozódás után kitűnt, 
hogy békosz phrygiai nyelven kenyeret jelent, mire 
Egyptom tudósai kénytelen-kelletlen elismerték, hogy 
a phrygiai nyelv a legrégibb. Attól tartok, hogy a 
paff-hangnak sincs ennél több jelentősége. 

Szerző úr könyvét, mondhatom, nagy érdeklő-
déssel olvastam és bámulva konstatáltam óriási nyelv-
tudását, szinte emberfeletti nyelvtalentumát. Végtele-
nül sajnálom, hosy ilyen hálátlan teret választott 
csodálatos tehetségének érvényesítésére. Más közön-
ségesebb, kevésbbé ideálisan gondolkodó fdiszter 
ennyi tudással és ilyen tehetséggel felülmulta volna 
a világ legelső nyelvtudósait es a tudomány törté-
netében örök emléket emelt volna magának. 

Kmoskó Mihály dr. 
Eduardus Génicot , S. J.: Inst i tut iones theo -

log iae morál i s . 2 volumina. (Ed. VII., recogn. J. Sals-
mans, S. J. Bruxellis, 1912.) 

Mikor Génicot, a neves moralista és kazuista, 
ezen kétkötetes morális tankönyvet megírta, nem 
annyira eredetiségre törekedett, — már t. i. ameny-
nyire ez a kath. erkölcstudományban lehetséges, — 
hanem inkább kivonatát (medullam) akarta adni a 
régebbi nagy moralisták monumentális műveinek, 
melyek nagy terjedelmük miatt tankönyvül nem 
használhatók. 

Amellett azonban tekintettel volt arra, hogy az 
újkorban a társadalmi kérdés sok életviszonyt 
megváltoztatott. Ez által új kérdések merültek fel 
és több régi kérdést s megoldást a módosult viszo-
nyokhoz képest másképen kellett fogalmazni. Ezt 
Génicot meg is tette. 

Megemlítendőnek tartjuk, hogy szerző főleg 
Ballerininek a nyomdokain halad; hogy ő is a mér-
sékelt probabilizmusnak a híve, magától értetődik. 

Mint tankönyvnek főbb jótulajdonságai e műnek, 
hogy rövidségre törekszik; épen azért tartózkodik 
a felesleges kontroverziáktól, megelégszik a helyes 
álláspontnak világos előadásával és sok dolgot, 
melyek idők folytán aktualitásukat elvesztették és 
sok morálisban mégis örökké visszatérnek, leráz. 
További előnye, hogy a legújabb kiadásnak szorgal-
mazója megtette a kellő módosításokat, melyek a 
legújabb pápai konstitúciók és motu propriók értel-
mében szükségesnek bizonyultak (p. o. a «Divino 
afflatu» const, intézkedései, a privilégium fori-ra 

vonatkozó motu pr. stb.). Kevésbbé ajánlja e tan-
könyvet a sok igen apró betű, mely a tanulóknak 
szemét erős próbára fogja majd tenni. 

Általános jellemzéséhez még csak azt fűzzük 
hozzá, hogy a szerző több helyütt tekintettel van a 
különös belga viszonyokra és hogy nagyon helyesen 
követi szent Alfonznak elvét : «In delectu senten-
tiarum ingens cura mihi fuit semper rationem auc-
toritati praeponere.» 

Általában tehát jó tankönyv Génicot könyve, de 
azért Noldinnak új kiadását (sok dolog máris szük-
ségessé tenné, hogy megjelenjék) a kellő kihagyá-
sokkal, mégis csak jobb tankönyvnek tartanám. 

Jehlicska Ferenc dr. 

VI. KATHOLIKUS VILÁGSZEMLE 

Olaszország. 
Az olasz modernisták üzelmei. Az Osservatore 

Romano-nak jelenti egy lombardiai pap, liogy a moder-
nistáknak Locarno-ban (Ticino=Tessin svájci kanton 
fővárosa) Pietro Fanciulli elnöklete alatt álló «Patronato 
per gli ex-preti» («Apostata papok patronázsa») cimü 
központja, amelynek egy fiókja van Milanóban, minden-
felé nyitott boríték alatt küldi szét a kath. papokhoz 
felhívásait, felhíva őket az apostaziára, vagy, mint 
írja: «a római egyház zsarnok igájának lerázására», 
ígérgetve nekik anyagi támogatást és felszólítva őket 
arra, hogy ne féljenek az egyházi büntetésektől, hanem 
inkább nevessenek felettök. A felhíváshoz kérdő ív is 
van mellékelve, amelyen személyi adataik iránt kell 
adni információkat. 

Az Osservatore Romano nyomatékkal mutat rá, 
milyen kígyó természetök van ezeknek a modernistáknak, 
akik azelőtt az egyházon belül voltak árulók, most pedig 
azon kívül állva törnek álnok utakon mérges fogaikkal 
az egyház ellen ; másrészt pedig megrója a lap a poli-
tikai hatóságot, amely, amíg a pápának minduntalan 
korlátozza lelki hatalmának gyakorlásában való szabad-
ságát, addig a tévelynek és az olasz államnak a törvény 
szerint államvallása ellen pártot ütő eretnekségnek teljes 
szabadságot ad. Láthatják ebből, mondja a lap, a külföld 
katholikusai, minő jó és biztos kezek közt van a 
katholikusoknak közös atyja. 

Franciaország. 
A francia fővárosba bevándorolt falusiak 

lelkipásztori gondozása. Párisban február 17-én 
nyilt meg a párisi egyházmegyei kongresszus («Congrès 
diocésain de Paris.») Ez olyan decentralizált kath. 
naggyülés, amelyen világiak és egyháziak közösen vesz-
nek részt, és amely főleg a plébániai pasztoráció iránt 
iparkodik egyöntetűséget teremteni, és a valahol Fran-
ciaországban, vagy egyik párisi plébániában megkez-
dett és üdvösnek bizonyult új intézményt, egyesületet 
(«oeuvre») megbeszélni és más plébániákra is, határo-
zati javaslattal való ajánlás útján kiterjeszteni. 

A most lefolyt kongresszus előadásaiból különös 
figyelmet érdemel H. Joly, az Institut tagjának elő-
adása a falusiaknak Párisba való beözönléséről. Páris 
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összlakossága közül (2,888.600) 204.000 az idegen, 
1,696.000 a Franciaország vidékeiről bevándorolt nép-
ség és csak a többi párisi születésű. H. Joly kimondja, 
hogy ez a honi földből gyökerestől kitépett és mind 
nagyobb számban bevándorló vidéki népség okozza a 
kriminálitásnak évről-évre való rohamos emelkedését 
Párisban. (H. Joly említi azt is, hogy a letartóztatásoknak 
statisztikája apadást mutat ugyan, de ez csak azért van, 
mert a rendőrség és a biróság máris túl vannak hal-
mozva.) H. Joly azt javasolja, hogy ezen vidéki francia 
kath. hivek erkölcsi és vallási gondozására minden 
plébániai egyesület mellé Párisban külön provinciális 
fiókokat («oeuvre provinciale filiale») kell felállítani, 
amelyeknek vezetőségébe az egyes vidékekről bevándor-
lottak tehetősbjeit kell beválasztani, akik azután külön 
tudakozó iroda útján megtudnák az ugyanazon vidék-
ről bevándorlott családoknak neveit és őket az egye-
sületbe bevonnák és egyleti gondozásban részesítenék. 
Minden párisi plébánia más és más vidék bevándor-
lottjai részére állítana meglevő egyletei mellé ilyen vi-
déki fiókokat. 

Mint látni ebből, H. Joly egy gigászi méretű egylet-
hálózatot tervez. A Congrès diocésain behatóan foglal-
kozott a tervvel, amelyet L. Broglie hercegnek hasonló 
tárgyú előadása is támogatott. 

De Las Cases szenátor azt az indítványt fűzte e két 
előadáshoz, hogy a Párisban máris létező több vidéki 
egyesület élére állítsanak az ezen vidékiek hazájából 
való papot («aumônier»), akit az ő egyházmegyéje küld-
jön Párisba, mert ez a pap értvén a nép tájszólását 
(«patois»), ő működhetik sikeresen közöttük; a párisi 
papok iránt, mint nagyon tudós papok iránt, e népnek 
nincs nagy bizalma. A hozzászólások folyamán az az 
eszme is felmerült, hogy a vidéki plébánosokkal állandó 
kontaktust kellene fentartani, és a Párisba jövő vidé-
kiek hozzanak plébánosi ajánló-levelet magukkal. 

A Congrès végső határozatát még nem ismerjük, de 
a felvetett eszme már így is igen alkalmas a megszív-
lelésre és fővárosunkban való megvalósításra. Csak kö-
rül kell nézni adventi reggeleken vagy közönséges 
vasárnapokon (szentmise és litánia) a pesti templo-
mokban, mennyi szemlátomást vidéki származású mun-
kást és napszámost, férfiakat és nőket, látni a régi falusi 
jó szokásból folyólag eljönni az Isten házába és ott 
buzgón imádkozni. De speciálisan velük senki sem fog-
lalkozik. Pedig aztán félő, hogy az ilyeneknek gyerme-
keiből már pesti «apache»-ok lesznek, mert velük nem 
foglalkozik senki. 

Ú j a b b pé lda a laicizálás szörnyűségeiből . 
Oloron francia városka nevelőintézetében a szeparáció 
előtti időkből visszamaradt még a díszteremben egy 
Szűz-Mária- és egy Szent-József-szobor. A bölcs városi 
tanács laicizáló dühében ezt nem tűrhette, írt tehát 
Barthou igazságügyminiszternek, hogy intézkedjék e két 
szobor eltávolításáról és helyébe két «laikus» nagyság 
szobrának elhelyezéséről. Barthou küldött is két szob-
rot és pedig : Voltaire és Buffon szobrait. Az Univers 
méltán fakad ki ezen eljárás ellen : Ha már a szentek 
szobrait nem akarták meghagyni, találhattak volna a 
francia nemzeti hősök között eleget, akiknek szobrai 
nem szúrnának annyira szemet, ha a szent szobrok 
helyére kerülnek. De épen Voltaire-nek, a vallás ezen 

ádáz gúnyolójának, a szobrát oda tenni, mégis csak 
provokálása a vallási és a nemzeti kegyelet felzúdu-
lásának. 

A Congrè s diocésain záróülése . Ezen az 
ülésen Amette párisi biboros-érsek elnökölt, jelen volt 
több püspök és kath. előkelőség. Az első előadást H. 
Bazire, az «Association cath. de la Jeunesse Française» 
elnöke tartotta a «a szeparáció meglepetéseiről.» Szerinte 
a fő meglepetése az egyház elleneinek az, hogy a val-
lási élet fellendült a szeparáció és a vele járó üldözés 
óta ; a másik az, hogy ez a feléledés lépést tart a nem-
zeti érzés megerősödésével és a haza újból való bené-
pesítésével. 

Kifejti, hogy a katholikusok, mint a haza főtáma-
szai, akikhez Poincaré is jónak látta appellálni, előter-
jesztik követeléseiket : Először is : követelik a vallás-
békét, de e célból lépjen az állam ismét érintkezésbe 
Rómával, mert Brunetiére szerint is a katholikusoknak 
onnét kell várniok az irányítást. Másodszor : igazságos 
iskolatörvényt követelnek a katholikusok. A gyermek-
nek lelkéhez ne merjenek nyúlni a törvényhozók. «Ha 
március 3-án — folytatja a szónok — a kamara meg-
szavazza az új iskolajavaslatokat («défense laique!»), 
akkor mi e törvényeket meg nem tartjuk («nous les 
violerons»). Bazire-nek beszéde, valamint Gibier ver-
sailles-i püspöknek előadása és a párisi érseknek be-
széde mély benyomást gyakoroltak a hallgatóságra. 
Amette bíboros a maga részéről is megismételte Bazire 
fenyegetését az iskolai törvénnyel szemben való ellen-
szegülést illetőleg, és pedig, mint mondá, nem lázadás-
ként, hanem keresztény kötelességökből folyólag, de 
addig is mindent el kell követni, hogy e törvényeket a 
kamara meg ne szavazza. 

Új székesegyház Oran-ban . Oran, algiri tenger-
parti városban, a hasonnevű algir-i département fővá-
rosában, az elhunyt püspök, Cantel buzgalmából új szé-
kesegyház épült. Az új székesegyház Jézus Szent Szive 
címet kapta; folyó évi február 9-én volt felszentelése, 
amelyet a jelenlegi püspök, Capmartin végzett, aki be-
szédében lerótta a hála adóját elődje emlékének azzal 
is, mikor beszédjét igy kezdette : «Ez msgr. Cantel 
napja.» 

Belgium. 
A szent F e r e n c h a r m a d r e n d j e és a be lga 

s z a b a d k ő m ű v e s e k . A belga kamara szabadkőműves-
vitájáról már részletesen megemlékeztünk ; de érdemes 
még pótlólag felemlíteni e vitának egy epizódját. Coq 
páholymester érezvén védekezésének gyengeségét, a vitát 
más mederbe igyekezett terelni ezen kérdéssel : 

— Meg fogja-e tiltani a miniszter (de Broqueville-t 
érti) a tiszteknek azt is, hogy tagokul iratkozzanak be 
azon politikai célzatú egyesületbe, amelynek neve a 
«Szent Ferenc harmadrendje». (Nagy derültség a jobb-
oldalon.) Mondhatom, hogy nagyon nehéz megtudni azt, 
mit is csinálnak ezen egyesületekben. (Ujabb derültség.) 

— Jövő vasárnap Líége-ben — szólt erre közbe 
Goblet képviselő — a Szent Ferenc harmadrendjének 
nagy gyűlése lesz. Ha kíván oda elmenni, én Önt (már 
mint Coq testvért I) oda bevezetem. (Hahota kitörése a 
jobboldalon.) De cserébe azután Ön lesz szives engem 
bevezetni a páholynak egy ülésére... (Az egész kamara 
hahotára fakad, kivéve Coq-ot, aki boszús arcot mutat.) 
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Ennyi az epizódról. 
Ami magát a belga hadügyminiszter rendeletét il-

leti, az nem volt más, mint egy 1846. évi katonai ren-
deletnek felújítása, amely rendelet már akkor megtil-
totta a belga katonatiszteknek «titkos» vagy «politikai» 
egyesületbe belépni. (Ezért forgott most is a vita e két 
szó körül.) Ezen rendelet azonban soha nem lelt végre-
hajtva ; még az 1884. év óta váltakozó kath. kormányok 
hadügyminiszterei sem merték a szabadkőművességet 
is titkos és politikai egyesületnek deklarálni, főleg azért, 
mert egyrészről a belga alkotmány a legteljesebb véle-
mény- és vallásszabadság álláspontján áll, másrészt 
pedig, mert a szabadkőművességet olyan vallás-félének 
(«presque un culte») tekintették a hadügyminiszterek. 

De Broqueville-t a rendelet felújítására épen most az 
bírta, hogy a belga egyesült balpártnak (liberálisok és 
szociálisták) mult évi veresége után a páholyokhoz tar-
tozó katonatisztek nyillan kifejezést kezdettek adni 
politikai ellenszenvöknek a fennálló törvények ellen és 
rokonszenvöknek az alkotmány-revízió (választójog) 
iránt, annyira, hogy a katonai fegyelem teljes felbom-
lása fenyegetett. Most az új rendelet dilemma elé állítja 
a katonasághoz tartozó «hárompontos» testvéreket, vagy 
ragaszkodni ezen fekete pontjaikhoz, vagy pedig lemon-
dani eg3'éb-fajta, fényes pontokról, csillagokról. 

A Iouvain-i egye tem theologiai és jogi kará-
n a k á t k ö l t ö z é s e . Már említettük azt, hogy a louvain-i 
egyetem ősi épülete («les Halles»J nemsokára elnépte-
lenedik és könyvtárrá alakul át, mert lakói, a theolo-
gusok és jogászok, új épületbe költöznek. Ez február 
17-én történt meg. Az új épület neve : «Institut de Spoel-
berch de LovenjouU (Spoelberch nevü úr építtette a 
maga költségén az új épületet, míg a telket egy másik 
maecenas : van de Werwe de Schilde adta) ; egészen 
közel fekszik a régi épülethez, tehát szintén a város 
közepén. Kőből és vörös nyerstéglából épült a három-
emeletes ház. Egyelőre csak a földszintet és az első 
cineletet rendezték be ; itt vannak az előadási termek 
és a díszterem (ez földszint). 

A régi «Halles» eredetileg posztóárúház volt («Hal-
les aux Draps») és 1317-ben épült ; a theologia 1433-ben 
kapott benne helyet, a többi része pedig megmaradt az 
addigi kereskedelmi cél szolgálatában, míg 1679-ben 
egészen az egyetem tulajdonába ment át. Azután még 
egy emeletet emeltek fölébe és így maradt máig az 
épület, a főkapu fölött ezen XVII. századbeli felírással : 
«Sapientia sibi aedificavit domum». 

Az új építkezés nem azért volt szükséges, mert az 
a 675 jogász (3 évfolyam) és a még kevesebb (90) theologus 
nem fért volna el a termekben, hanem azért, mert a 
helyiségek sötétek, nehezen fűthetők és általában im-
praktikusak voltak. Az egyetem egyéb karai egymás 
után repültek ki, mint friss rajok, új épületekbe (orvosi 
kar, természettudományi kar, bölcsészeti kar, mű-
szaki kar). Most követte őket a theologia és a jog is. 

Nagy-Britannia. 
Liverpool egyházmegye katlioliUus népes-

s é g é n e k g y a r a p o d á s a . A legutolsó népszámlálás 
(1910) szerint Liverpool egyházmegye (úgyszólván a város-
sal esik össze) katholikus lakosságának száma 372.000 
míg 10 évvel azelőtt csak 334.000 volt (Liverpool város össz-

lakossága most 747.000) ; az emelkedés tehát 38.000. Liver-
poolban 1901-ben 185 nyilvános templom és kápolna és 60 
magán kápolna volt. Az egyházmegye katholikuslakossága 
közül vasárnapi szentmisét hallgatott 189.000, míg 10 évvel 
ezelőtt csak 162.000 járt templomba ; esti istentiszte-
letre pedig most 42.000 ember járt, míg 10 évvel előbb csak 
35.000. A katholikus gyermekek száma 10 év alatt 74.000-
ről 80.000-re emelkedett, akik közül csak 2.200 nem járt 
katholikus iskolába (10 év előtt 2.500), a többi mind 
katholikus iskolába. 

A katholikusok hitéletének számbeli megerősödését 
még az akatholikusok is a katholikus iskoláknak 
tulajdonítják, és különösen is felemlítik, hogy a katho-
likus egyháznak valamennyi egyház pasztorációját 
felülmúló tökéletességét az mutatja, hogy a katholikus 
hivek túlnyomó részben szegény munkások, amig az 
anglikánok és non-konformisták épen ezen osztály közt 
semmi eredményt sem tudnak felmutatni. 

Szerbia. 
Konkordátum Szerbia és a Szentszék között. 

Erről már hoztunk nemrég egy hírt külföldi források 
alapján ; azóta az Osservatore Rom. dementálta azt, 
mintha már Rómában szerb delegátusok tárgyalnának 
is ez ügyben és kijelentette, hogy a Vatikánnak ilyen 
tárgyalásoknak jövő megindításáról sincsen tudomása. 
Most egyik magyar napilap erre vonatkozólag a követ-
kező közleményt hozza : 

— A concordátum híre igaznak bizonyult és a nagy-
jelentőségű ügyről a belgrádi Tribunában a következőket 
olvassuk : Jovanovics, szerb kultuszminiszter nyíltan 
kijelenti, hogy a concordátum főcélja, hogy az okkupált 
szerb területeken Ausztria-Magyarország protektorátusát 
megszüntessék, mert ez a protektorátus a szerb királyság 
szuverenitását megbolygatja. Azok az aggodalmak, 
melyeket bizonyos helyekről Szerbiában a concordalum 
ellen nemzeti okokból táplálnak, alaptalanok. A tapasz-
talás tanítja — úgymond — hogy az egyház a nemzeti 
élettel sok helyen összeforrt és hogy sok katholikus 
lelkész mulatkozott jó olasznak, franciának és németnek. 
Ez különösen a Dalmáciában és Boszniában élő fran-
ciskánus barátokkal van így, akik, amint azt minden 
müveit szerb tudja, egész tehetségüket és életüket töl-
tötték eredményes munkában az ottani népek javára. 
Amit Strossmayer püspök a horvátokért tett, azt tudja 
az egész világ. A Kosovó kerületbeli papok, akik az ő 
tanítványai sorából kerültek ki, sohasem adtak pa-
naszra okot a szerb állam képviselőinek. Az orosz egy-
házi körök vonakodása miatt nem kell Szerbiának a 
concordátumtól visszariadnia. Egyelőre a miniszter hat 
tagú bizottságot küldött ki a kérdés tanulmányozására 
és a szükséges anyag összegyűjtésére. 

Ausztria. 
A W e l t e n m o r g e n szerzőjének halála. A legújabb 

német kath. költészetnek egyik klasszikus képviselője, 
Hlatky Ede most halt meg Bécsben 79 éves korában. Az agg 
költőt hazánkhoz is benső kapcsok fűzték ; mert 1864— 
84-ig Pécsett vasúti mérnökként működött hazánkban. 
Olt is konvertált a prostantizmusból a kath. hitre, amire 
neki az impulzust egy feltámadási körmenet adta meg; 
lelki tanácsokkal és theologiai útbaigazításokkal pedig 
a korán elhunyt Gruber Gyula (f 1889.) pécsi szeminá-
riumi vicerektor (későbbi subregens) látta őt el, kinek 
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szobájában lapunk szerkesztője is gyakran látta a méla 
tekintetű, mélyen vallásos mérnök-költőt. Pécsett is már 
írt verseket, de Weltenmorgen c imü trilógiáját (drámai 
költemény) Bécsben 1896-ban adta ki, amely eddig máj-
öt kiadást ért. A trilógia egyes i'észei : 1. Der Sturz der 
Engel. 2. Der Sündenfall. 3. Das erste Opfer (Kain és Abel). 
1902-ben jelent meg : An der Schwelle des Gerichtes és 
1908-ban Gedichte cimű kiadványa. 

Magyarország. 
A S. Congregat io Consistorialis információt 

kér a püspököktő l a kivándorlókra nézve. Az ez 
iránt Rómából érkezett felszólítás alapján a magyar 
püspöki kar tagjai most hívják fel papjaikat, hogy jelen-
tést küldjenek be az egyházmegyei hatósághoz a ki-
vándorlókra vonatkozó következő pontokat illetőleg : 

1. Mekkorra a számuk azoknak, akik itteni lakó-
helyök fentartásával vándoroltak ki, továbbá egyáltalá-
ban mekkora a kivándorlók évi átlagos száma (az 
utolsó öt évet véve alapul)? 2. Hová vándoroltak ki? 
3. Nem ideiglenes-e sok esetben a kivándorlás? 4. Ki-
vándorolnak-e egész családok i s? és ha igen, egyenkint 
avagy csoportosan? 5. Miért vándorolnak k i? 0. Gon-
doskodnak-e a plébánosok a kivándorlók lelki ellátá-
sáról a kivándorlás előtt? és kiterjed-e gondjuk reájuk 
akivándorlás helyén i s ? 7. Milyen lelki állapotban térnek 
vissza a visszavándorlók? Miféle bajok járnak a vissza-
vándorlás nyomában? A hittől künn elpártolt visszaván-
dorlók itthon visszatérnek-e a vallási gyakorlatokhoz? 

Ezen kérdőpontokhoz Csernoch János esztergomi 
érsek, most megjelent III. számú körlevelében még 
hét kérdőpontot fűz hozzá a plébániákon bevándorolt 
idegenek számarányaira, hazájokra, gazdasági, erkölcsi, 
vallási körülményeikre és állapotaikra nézve, amelyekre 
és a Consist. Congr. kérdéseire, február végéig kell el-
készíteni és az esperesekhez beküldeni a feleleteket. 

S z o m b a t o s o k a r u t h é n e k k ö z t . Ilyen cim alatta 
szatmári «Heti Szemlé»-ben ezen közérdekű hír jelent meg : 
Iloncán, Beregmegyében, szombatos ruthének vannak. 
Ezek nem aféle szombatosok, mint a székelyek között 
volt keresztény-zsidók, akik azonban ma már kivesztek, 
s utolsó maradványaik 1868-ban tértek át a zsidó hitre. 
A ruthén szombatosok ezt a fél zsidó hitet Amerikából 
hozták, miként a schizmát, lévén Amerikában nagy-
oroszok, akik viszont hazájukból már mint szomba-
tosok vándoroltak ki, mert tény, hogy az orosz egy-
házból igen számos mindenféle nevű szekta válott ki : a 
Tolsztoj követői, a molokánok (tejevők), nemoljákok 
(nem imádkozok), vozdihánci (sóhajtozók), molcsaniki 
(hallgatók), azönégetők, önkinzók, öngyilkosok, bezpop-
ovscsinák; e harminc milliót egyszóval raszkolnikoknak-
hivják. Mind e szekta alapja a szabad bibliamagyarázás, 
mely az írás-olvasás terjedésével egyre nagyobb tért 
hódított a köznépnél. Célzata nemcsak tagadása az orosz 
államegyháznak, hanem mindegyiknek politikai tenden-
ciája is van. Elvetik a tekintélyi elvet, megvetik a pap-
ságot, az államot, a cárt, a hatóságokat, többen közü-
lök a vagyonközösséget s a köztársasági eszméket hir-
detik. Persze az állam és egyház üldözi ezeket, s így 
könnyen érthető, hogy Amerikában, a «szabad egyház 
a szabad államban» földjén akadály nélkül vallják és 
követik meggyőződésüket. így lettek szubotnikikké az 
iloncai ruthének is amerikai közvetítéssel. 

• a IX. K Ö N Y V S Z E M L E 

AJ Szent írás tudomány. 

Aman, Fr. : Die Vulgata sixtina a. 1500. Eine quellen-
mässige Darstellung ihrer Geschichte. (Freib. theol. Stud. 10). 
Freiburg, Herder, 1912. (IX, 160 S. gr. 8°). M. 3.20. 

Lanner, A. : Die Psalmen. Sinngemässe Übersetzung nach 
dem hebr. Urtext. 2. u. 3., verb. Aufl. Mit Erlaütergn. v. S. 
Niglutsch. Freiburg, Herder, 1912. (VIII, 233 S. 8°). M. 1.10. 

Heinisch, P. : Das Buch der Weisheit. Übersetz, u. erklärt. 
(Exeg. Handb. Z. A. T. 24). Münster, AschendorfT, 1912. 
(LVII, 345 S. gr. 8°). M. 5.80. 

Jacquier E. : Le N. T. dans l'Eglise chrétienne. T. II: 
Le texte du N. T. Paris, Gabalda, 1913 (VI, 535 p. 18°). 

Brassac A., Nova evangeliorum synopsis. Paris, Roger 
et Chernoviz, 1913 (XXX, 208 p. 8°). 

Vincent H. : Jérusalem. Recherches de topographie, d 
archéologie et d' histoire. T. I-er : Jérusalem antique. Fasc. 
I-er : Topographie. Paris, Gabalda, 1912 (XII, 196 p. 4° avec 
flg. et planches). 

Kastner K. : Jesus vor Pilatus. (Neutest. Abhandl. IV, 
2/3). Münster, AschendorfT, 1012 (XV, 184 S. gr. 8°). M. 4. 

Benzinger J. : Bilderatlas zur Bibelkunde. Ein Handbuch 
f. den Religionslehrer u. Bibelfreund. Stuttgart, Steinkopf, 
1913 (44 S. u. 144 S. Abbild. Lex. 8°). Geb. M. 6. 

Szerkesztői izenetek. 

Cz. B. d r . Budapes t . Fogadja a cikkért legmelegebb 
köszönetünket. — F. F. Köszönet a közleményért.— S. I. d r . 
Pécs . Hálásan vettük a küldeményt ; legközelebb sorát 
ejtjük. — II. K. Besz t e r cebánya . Igen lekötelezett az értékes 
«szemle» elkészítésével. Sz. ü. 

T^iadóhivatali izenetek-

D. P . P e r e d m é r . A beküldött összegből 24 K-t átadtunk 
a kiadó-elődnek, 12 K-t a folyó évre könyveltünk el, de még 
mindig maradt 4 K., mely iránt intézkedését kérjük. 

Felelős szerkesztő és k iadótu la jdonos : 
Dr. HANUY FERENC, egyet, tanár ( I V . , Duna-u. 3 . ) 

Főmunkatá rs és szerkesztő-helyettes : 

Dr. WOLKENBERG ALAJOS, egyet, tanár (I . , Bertalan-u. 2 4 . ) 

Siephaneum nyomda r. t., Budapest VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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Szőlőolfványok 
A j á n l o m teljes ssznvistowsag mellett f a j t i s z t a egy-
és két éves gazdag gyökérzetü szokván > minő-
Bi-j|U fásott.únyaim t a legjobb bor- és csemege-
fajokban. Közöttük .,Kreáeza" (bánáti Rizling) a 
legkitűnőbbnek bizonyult és rendkivül bötermő 
borszőlő és „tiuscal » sabngyüngye" a legkoráb-
ban érő csemegeszőlő. Ezenkívül Kipá> ia Port&Iis 
és Rupenti ls-M«ntieola sima és gyökeres alany-
vesszők a legjutányosabb árak mellett. CT=H=K=K=K=]<=! 

Erzsébet szőlőalf vany-felep 
Tulajdonos : Schmidt Mátyás Bogáros (Torontálmegye). 

Ái jegyzék ingyen és bérmentve. 
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Dr. H A N U Y F E R E N C , EGYETEMI T A N Á R . 

Megjelenik — július és augusztus hó ki-
vételével — minden szombaton reggel . 

S z e r k e s z t ő s é g é s k i a d ó h i v a t a l : 

Budapest, IV., Duna-u. 3. 
Előfizetési á r : egész évre K 12, félévre K 6. 
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TARTALOM. I. Vezércikk: Gróf Zichy Nándor emlékének. I r t a : 
Wolkenberg Alajos dr. — Vezércikk után : Pályatétel-hirdetés a 
Horváth József-alap terhére. — II. Az örökvárosból : 1. Dominica 
Laetare—Dominica Rosae. 2. Nagyböjti kátéájtatosságok elrende-
lése Rómában. 3. Fra Angelico (la Fiesole néhány f reskójának 
felfedezése a Vatikánban. 4. t ' j építkezések az örökvárosban. 
5. Bonomelli pásztorlevele egyes állításainak helytelenítése a 
Vatikán részéről. — III. Tudományos cikkek, közlemények, érte-
kezések: 1. Feminizmus. Jehlicska Ferenc dr.-tól. 2. Loisy «ki-
nyi la tkoz ta tásba a bölcselet világánál. III. (Vége.) Spesz S. dr.-tól. 
3. A legújabb archaeologiai ásatások a Szentföldön. VI. Slöhr G. 
K. J.-tól. 4. II. József és a magyar szent korona. Luttor Ferenc 
dr.-tól. — IV. Szaktudományi Szemle : Újszövetségi Szentírástudo-
mány. Hölszky Károlytól. — V. Könyvkritika: 1. P. D. fíuzy, 
Introduction aux paraboles évangéliques. Babura László dr.-tól. 
2. Officium Majoris Hebdomadae. H. 3. Jelentés a Pázmány-inté-
zet Szociális Körének ötévi működéséről, (vb.) 4. Miklóssy I., 
Keresztény magyar népünk gazdasági romlása. I). .1. dr.-tól. 
5. Fludorovits Zs., Mátra-Verebélyi Szentkút. fz.J — V/. Katholikus 
Világszende : A) Ausztria : Rosegger Péter költő a «Los von Romá-
ról. B) Német Birodalom : 1. Az Evang. Bund agitációja a jezsuita-
törvény eltörlése ellen. 2. J a tho volt kölni evang. lelkész halála. 
C) Belgium : Az anvers-i községtanács «védi» betegeit a kath. 
orvosok ellen. D) Nagy-Britannia : Részletek a wales-i szepará-
cióról. E) Franciaország : Guiraud tanár elítéltetése a laikus 
iskola miat t . F) Spanyolország : A kötelező vallásoktatás eltör-
lése a spanyol iskolákban. G) Fszakamerikai Egyesült-Államok : 
1. Kolumbus Kristóf boldoggá avattatása. 2. Wilson elnöknek 
véleménye a kath. egyház demokrat ikus szelleméről. — VII. Hirek 
a tudomány világából : H. Breuil abbé, fr ibourgi tanár paleo-
anthropologiai előadása az Institut de France-ban. — IX. Könyv-
szemle. X. Közgazdaság : A Hungária liank-H.-T. 

Gróf Zichy Nándor emlékének-
I r t a : WOLKENBERG ALAJOS DR. 

Zichy Nándor él. Életírója ezzel a jeligével 
emelkedik megdicsőült szelleméhez s ezt teszi 
cipruslombul csendes sírjára. Katholikus politi-
likai, társadalmi életünknek ezt a mindig lel-
kesítő és, hisszük, maradandó gondolatát. 
A Zichy Nándortól felébresztett, kilépő, cselekvő 
katholicizmusnak, mely ismerte Zichy Nándori 
és az ö nyomában küzdötte ki magát a nap-

1 llonilz l-'erenc: Gróf Zichy Nándor élet- és jellemrajzá-
nak megjelenése alkalmából. 

világra, ez a gondolat sok ideig marad még 
reménye és ereje. 

Pedig Zichy Nándor már a történelemé, 
melynek amint «múlhatatlan feladata» lesz, 
hogy alakjával foglalkozzék, úgy másfelől ter-
mészete, hogy a közvetlen csodálat fényköréből 
kiemelje s az idő malmába állítsa még a nagvo-
kat is. 

Zichy Nándor azonban, amint homo Dei és 
homo patriae volt egész életében, úgy kedveltje 
lesz annak a történelemnek is, melynek szálait 
a nemzeti géniusz szövi, és amely a nemes erkölcs, 
a nyílt színvallás, a letörhetetlen akarat- és 
munkaerő pálmáival és a nemzedékek hálája 
közt kell, hogy bevezesse Zichy Nándort a hal-
hatatlanságba. S ekként megóvja alakját a fele-
déstől, munkáit és alkotásait pedig örök érté-
kekké tegye azon politikai és társadalmi iskola 
számára, melyet Zichy Nándornak nagy szelleme 
alkotott. 

Ez a történelem fel fogja jegyezni nemcsak 
azt, amit a Magyar Figyelő (1913.4. 321.) Zichy 
Nándor egyedüli jelentős alkotásának mond, 
hogy az országgyűlési néppártot megalakította, 
hanem szeplőtelen hazafiságát, azt, hogy nem-
zeti legfényesebb tradícióink ihletése alatt állott, 
s harcait a nemzetalkotó és a nemzetet a de-
struktiv irányzatok ellen védő katholicizmusért 
sohasem kihivólag, de mindig súllyal és ered-
ményesen vívta, hogy — mint Vdrossy érsek 
mondta róla — «egyesült benne az igazi nagy-
ságnak minden aitributuma.» A nagy koncepció 
és az elbűvölő lelkiismeretesség, a nemzetek Ura 
iránt a gyermeki bizalom, de egyúttal a bátor-
ság, tenni, áldozni, lelkesíteni, a kis erőket erős 
meggyőződés által nagyokká emelni. 

A történelem igazságosabb lesz alakja iránt, 
mint az az ítélet, mely ma a cézároknak, az 
«aktiv» politika urainak árnyékából csak egyes 



170 RELIGIO LXXI1. évf. 1913. 

eseményeket lát meg a Zichy Nándortól inaugurált 
pezsgő életben, és ezeket is a lekicsinylés hang-
ján tárgyalja vagy az egyéni látókör és felfogás 
szűk keretei között tartja. 

Mi, akik Zichy Nándor grófot ismertük, sze-
rettük, kik vele éreztünk, midőn a katholikus 
gravamenek és panaszkodás unalmasságából a 
katholikus pozitív tevékenység terére lépett s a 
katholicizmusnak a legelső, mert aspirációinkat 
legjobban ismerő munkása lett; akik megcso-
dáltuk benne a homo patriae-1, aki a nemzeti 
történelem és a katholicizmus világánál felismerte 
élete útját s a mi küzdelmeinknek útját s hiven 
járta azt; mi, akik szerettük öt, mert magyar 
volt, királya iránt hű, nemzete iránt odaadó 
volt, mert a katholikus igazságot az élet elvévé 
emelte és emeltette: mi nyugalommal és biz-
tossággal adjuk át őt a történelemnek, hogy meg-
lássa, felismerje, magasztos fénybe állítsa s a 
legnagyobbak közé helyezze öt, annak dacára, 
hogy a saeciilum nequam, melyben élt, nem 
mindig látta meg a nép közt járó, a komolyság 
és egyszerűség tógáját viselő Zichy Nándorban 
azt a nagy embert, aki «átlátszó volt, mint az 
üveg, tiszta, mint a napfény, szilárd, mint a 
szikla és — emberi a krisztusi példa szerint.» 

Hol voltunk csak tizenöt esztendő előtt is 
katholikus öntudat és köztevékenyséíí dolííában, 
1898-ban, mikor Zichy Nándor a Katholikus 
Egyesületek szövetkezeti gyűlésén — Bonitz 
Ferenc, a Zichy Nándor leghivatottabb életírója 
emlékszik erre — a Kath. Kör fehértermében 
alig 00 ember előtt mondta azt az emlékezetes 
néhány szavát, mely a következő évben ezreket 
gyűjtött ugyanoda, bogy ünnepelje a 70 éves 
ősz vezért? S hol vagyunk azóta, amikor min-
denki tudja, mert látja, hogy Zichy Nándor: «a 
nemzet igazi apostola, vezére volt teljes életé-
ben ; neki köszönhetjük, hogy a kath. öntudat 
hazánkban felébredt; hogy a magyar katholikus 
társadalmi élet újból megindult; hogy a Kath. 
Nagygyűlés felséges intézménye bevált . . . . Az ő 
műve minden, ami hazánkban katholikus.» 
(Vdrossy érsek.) 

A tények, melyek emelkedésünket jelezték, 
tények s a Zichy Nándor tényei maradnak egy 
évszázad múlva is, és a történetírás, mely ana-
litikus bonckéssel széttagolni íogja az esemé-
nyeket, nem lesz pártatlanabb, mint mi vagyunk, 
kik az ő tevékenységét egész összességében cso-
dáltuk és követtük; a részletekben nem lesz 
több igazság, mint az egészben, melyet mi sze-
münk előtt láttunk. 

Mert az igazság nem szenved azáltal, ha 
szeretet csatlakozik hozzá. Az önzetlenség, a 
honfiúi erény és nagyság is ugyanaz marad, 
akár a generatio rectorum benedicta hirdeti, 
akár a szigorú és talán hideg történelem be-
széli. 

A történelem ítéletét különben meg szokta 
előzni a nemzetek lelkiismerete, mely amilyen 
ösztönös érzékkel magasztal fel vagy mond 
sújtó Ítéletet korának embereire, épen olyan 
gazdag, mély íorrása magának a történetírásnak 
is. Ez a lelkiismeret nem várta meg a történe-
lem Ítéletét sem a nagy Széchenyi, sem a bölcs 
Deák felett, hanem mintegy fellázadva az emberi 
gyengeségek legkeserűbbje, a feledés és azon 
gondolat ellen, mintha egy egész nemzet a/, 
enyészetnek engedhetné át még emlékét is azok-
nak, akiknek gondolataiban, müveiben visszfényét 
látja saját nemzeti jellemének és ősi hagyomá-
nvainak, a köztudatba oltotta nevüket, szobrot 
emelt nekik. 

Minden lekicsinylés, félreértés, könnyelmű 
Ítélet ellenében ez a lelkiismeret beszél azokban 
a fillérekben és ezrekben, melyekén a magyar-
országi katholicizmus méltó emléket akar emelni 
Zichy Nándor grófnak, az ő köztünk élő, olyan 
maíívar s olyan istenes szellemének. 

O w «y 

S ez a lelkiismeret beszél Bonitz Ferencnek 
könyvében is, aki a közvetlen érintkezésben 
szított melegséggel, szorgalmas és messze kiter-
jedő kutatás után írta meg annak élet- és jel-
lemrajzát, aki egy egész életen át vir rectus, 
dilectus Deo et hominibus-nak mutatta magát. 

Zichv Nándor él ! 

ÄNGSTER JÓZSEF és FIA 
orgona- és harmóniám-gyár, PÉCS. 

• O Alapíttatott : 1867. évben. O O 
A bpesti Bazil ika nagy orgonájának épitői. 

Csak első dijakkal kitüntetve. 
Pécsi orsz. kiállításon legelső díjjal, állami aranyéremmel kitântetve. 

Ajánlják kitűnő hangú és erős szerkezetű 
légnyomatu és elektromos berendezésű 

ORGONÁIKAT 
a legjutányosabb árak mellett, művész ie s 
kivitelben, o o O Raktáron kitűnő hangú 
harmoniumok minden nagyságban. 

u Elektromos fu j ta tó készülékek. Árjegyzéket k ívána t ra ingyen. 
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P á l y a t é t e l - h i r d e t é s a H o r v á t h J ó z s e f - a l a p 
terhére . A budapesti egyetem hittudományi kara 
dékáni hivatalának felszólítására közöljük az alábbi 
pályázatot : 

Pályázati hirdetés. 
A budapesti királyi magyar Tudományegyetem 

Hittudományi Kara az I. b. Horváth József kalocsai 
kanonok által jeles hittudományi munkák jutal-
mazására tett alapítvány terhére pályázatot hirdet 
a következő tételre: 

«A vallás lélektana». 
(Fejtessék ki a vallás lélektanának általános és 

alapvető része, amely folytonos tekintettel levén az 
újabb tapasztalatelvi, akaratelvi és az öntudat-alatti 
lelki életet előtérbe állító elméletekre, megállapítsa 
az egyes lelki tehetségek és lelki működések szerepét 
úgy a természetes, mint a természetfeletti vallás terén 
s amely a már részleges vallásos jelenségekkel, sőt 
vallási betegségekkel csak annyiban foglalkozzék, 
amennyiben a vallási lélektan általános része rájuk 
való tekintet nélkül meg nem alkotható.) 

A munka a művelt közönség igényeihez legyen 
szabva és az alapító szándéka szerint irodalmi értékű 
magyar nyelven írva, körülbelül 30 nyomtatott ívnyi 
terjedelemben. A pályamű idegen kézzel olvashatóan 
írva, a szerző nevét rejtő zárt jeligés levélkével 
191b. május 15-ig a Hittudományi Kar Dékáni Hiva-
talánál nyújtandó be. Pályadíj kétezernégyszáz (2A00) 
korona. A nyertes szerző köteles művét nyomtatás-
ban, külön könyv alakjában vagy folyóiratban köz-
zétenni. 

Kelt Budapesten, 1913. február hó 26-án a Hit-
tudományi Kar V. rendes üléséből. 

Dr. Lukcsics József 
hittud. kari dékán. 

II. AZ ÖRÖK VAROSBOL EB 

D o m i n i c a L a e t a r e — D o m i n i c a R o s a e . A nagy-
böjt IY. vasárnapja a böjtnek a közepe (micaréme), 
amelyen Párisban a farsang orgiái ujúlnak meg, míg 
az egyház a tavasznak és a lelki örömek ünnepét 
üli : rózsaszínű dalmatikát és tunicellát használ (ahol 
van ilyen !), a Szentatya pedig ősrégi (XII. században 
már megvolt) szokásból folyólag az «.Aranyrózsát» 
szenteli meg a Vatikán «camera paramentorum» 
termében. 

Az «Aranyrózsa» («Rosa aurea», «La rosa d'oro»), 
egy, aranyból készült mesterséges rózsatő, amelyen 
több rózsa is van, és egyikök drágakövekkel van 
diszítve. A Szentatya a rózsatövet balzsammal keni meg, 
illatszereket helyez belé, meghinti a szentelt vízzel 
és megfüstöli. Majd aztán a Capella Sixtina-ba vi-

szik át a rózsát és az oltárra teszik, ahol szentmisét 
mondanak. Az aranyrózsát kitüntetés végett szokta 
a Szentatya elküldeni valamely kath. fejedelmi sze-
mélynek, erényei elismeréseképen. («Erényrózsa».) 

A római lapok ezen évben nem tettek említést, 
vájjon az aranyrózsa-szentelés az idén is megtör-
tént-e. 

N a g y b ö j t v é g i k á t é á j t a t o s s á g o k e l r e n d e l é s e 
R ó m á b a n . Még XIV. Benedek pápa elrendelte, hogy 
Rómában a nagyböjt vége felé a húsvéti szentség-
felvételre való előkészítésül katechetikus beszédek 
tartassanak a római templomokban. Ezt a rendeletet 
most P. Respighi biboros vikárius felújította a mult 
héten kibocsátott körlevelében, amelyben meghagyja, 
hogy vagy a Dominica IV.-t (D. Laetare) vagy a 
Dominica V.-t (D. Passionis) követő héten minden 
plébániatemplomban naponkint hívják egybe a hí-
vőket, imádkozzák el a rózsafüzért és a hit, remény 
és szeretet és bánat formuláit (az új, Pius-féle káté 
szövege szerint!), és ezek után a pap tartson egy 
katechetikus beszédet, melyhez még egy rövid elmél-
kedést is csatolhat. Szentségkitétellel, loretói litániá-
val és szentség-áldással azután véget ér az ájtatos-
ság. A Szentatya 100 napi búcsút engedélyezett az 
ezen ájtatosság egyszeri elvégzéseért, ötszöri elvégzés 
esetére pedig teljes búcsút. A biboros-vikárius ezen 
alkalommal, főleg a mai kor uralkodó hibáira való 
reflexiókat ajánlja az egyházi szónokok figyelmébe, 
aminők: a rossz olvasmányok, a rossz látványossá-
gok, a bűnre vezető alkalmak; továbbá, hogy be-
széljenek a vallásgyakorlatokról, az imáról, a szent-
ségekről és azok méltó felvételének feltételeiről, a 
pápa és az egyház iránt való engedelmességről, 
Krisztus szeretetéről és követéséről, a B. Szűz tisz-
teletéről, a templomban való épületes viselkedésről. 

F r a A n g e l i c o da F i e s o l e n é h á n y freskó-
jának f e l f e d e z é s e a Vat ikánban . V. Miklós pápa 
a Vatikánnak «Capella di San Lorenzo» nevű ter-
mét Fra Angelico-val festette ki, akitől származik a 
terem fő képe, amelyen II. Xystus pápa Szent Lő-
rincnek kelyhet és paténat ad át, a diakoni felszen-
telés jelvényeit. Ezen freskó mellett kétoldalról fes-
tett ablakok láthatók, amelyek egyike a XIII. Gergely 
alatt történt képrestaurációt említi. 

A mult hetekben azután a mellette való terem-
ben dolgozó munkások egy, a két terem közt levő, 
eddig ismeretlen üres helyiségre bukkantak és annak 
falán megtalálták az eredeti két ablakot, amelynek 
kereteiben 9—9 medaillon-festményt fedeztek fel, 
mind Fra Angelico freskói. A freskók nagyobbrésze 
csodálatos frisseségben maradt meg, az angyalok és 
szentek fejei (ezek vannak 7—7 medaillon-ban, a 
többiben ornamentika) mind Fra Angelico-féle re-
mekmüvek. A legjobban megőrzött médaillon (az 
egyik ablak felső, középső medaillona) Krisztust ábrá-
zolja, előtte az élet könyvével, míg az ezen ablak 
többi medaillonaiban prófétákat látni, kezökben héber 
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betűs irattekercsekkel. A másik ablak központi me-
daillon-ja Izsák feláldoztatását ábrázolja az egyik 
mezőben, míg a másikban Szent Lőrincet és a szegé-
nyeket. A felfedezett üres helyiségben az ablakok 
régi üvegfestményeinek töredékeit is megtalálták. 
Úgy látszik, a Vatikán még sok lappangó műkincset 
rejteget, amelyeket a művészet iránt kevesebb ér-
zékkel biró restaurátorok elfödtek a szem elől, de 
lassankint mégis csak napvilágra kerülnek. 

Új é p í t k e z é s e k az ö r ö k v á r o s b a n . Róma 
város jelenleg több nagyobbszabású építkezést és 
közmunkát tervez. így legközelebb elkészül már a 
Tevere par t ján a Szent Pál bazilika közelében egy 
nagyszabású új kikötő («Porto fluviale a Roma»). 
Előkészítés alatt vannak a Roma és Ostia közti vasút 
munkálatai is. A Montecitorio-n nagyobb mérvű át-
alakítások történtek. Hogy a Kapitolium északkeleti 
oldalán emelt Vittorio-Emmanuele emlékmű kellő 
perspektívába jusson, azt tervezik, hogy a piazza 
Veneziá-1 arányosítják és e célból a környékbeli há-
zakat is kisajátítják és egészen új városrészt építe-
nek ide és a via Cavour meghosszabbítását is ezzel 
kötik össze; 8 millió értékű kisajátításról van szó, 
melyet fokozatosan haj tanának végre. Magán az em-
lékművön is még módosítások fognak történni, neve-
zetesen annak homlokzatán. A Tiberis szabályozása 
is serényen folyik : ú j zsiliprendszer épül, valamint 
tovább folytatják a folyó part jainak kővel való bur-
kolását. 

B o n o m e l l i p á s z t o r l e v e l e e g y e s á l l í tása i -
n a k h e l y t e l e n í t é s e a V a t i k á n r é s z é r ő l . Bono-
melli Jeromos cremona-i püspök a mult hetekben 
«Il Papa e l'Italia, la Chiesa e l'azione politica» 
cimen pásztorlevelet tett közzé, amelyben arra való 
hivatkozással, hogy az egyház a politikai kérdések-
ben nem tévmentes, arra utal, hogy az egyház és az 
államok közt fennálló tarthatatlan helyzet megjaví-
tása végett szükséges volna tárgyalásokba bocsát-
kozni a kormányokkal (sic I), különösen is felemlítve 
azt, hogy a jelenlegi olaszországi helyzetben olyan a 
látszat, mintha katholikusnak lenni összeférhetetlen 
volna azzal, hogy valaki jó olasz patrióta lehessen ; 
egyben kifejezi abbeli reménységét, hogy ennek a 
konfliktusnak megszüntetését még ő is meg fogja 
érni. (Bonomelli most 82 éves és már 42 év óta 
püspök.) 

A londoni Times-nek római tudósítója ezen kör-

levélről megemlékezve, azt fűzte még hozzá, hogy : 
«valószínű az, hogy a pápa Index-re fogja tenni 
Bonomelli pásztorlevelét)). 

Az Osservatore Romano folyó évi márc 2. számá-
ban a Times-nek hirére ezen észrevételeket teszi : 

«Világos, hogy mons. Bonomelli pásztorlevelének 
némely pontjai nem helyeselhetők. De senki sem 
mondhatja, hogy valamely közlemény Index-ve te-
endő azért, mert az egyháznak politikai kérdések-
ben való infallibilitását tagadásba veszi, és mert az 
egyház és a kormányok közt való érintkezés kívá-
natosságát fejezi ki, és mert fájlalja, mint minden 
katholikus szívből fájlalja, az olasz állam és az egy-
ház közt fennálló konfliktust, és mert óhaját fejezi 
ki, hogy ez a konfliktus mielőbb megszűnjön. Jó 
lett volna, ha a kiváló tudósító előbb alaposabban 
informálódott volna. Egyébként is sokan összezavar-
ják a felsőbbségnek parancsolási jogát és az alatt-
valók engedelmeskedési kötelességét az infallibilitás-
sal, mintha bizony csakis akkor kellene engedelmes-
kedni, mikor a parancsoló felsőbbség tévmentes. 
Ilyen alapon a gyermek is csak akkor volna köteles 
engedelmeskedni atyjának, ha őt tévmentesnek is-
merné fel. Ellenkezőleg, az engedelmesség és igazi 
fegyelem nem engednek meg semmi előzetes vizs-
gálódást a felsőbbség tévmentessége iránt.» 

Ezen közlemény, mint látjuk, duplán is dement i : 
dementi Bonomelli-ve 1 szemben, de dementi a Times-
sel szemben is. 

A Corriere délia Sera megjegyzi, hogy ezen kom-
müniké is megerősíti azt, ami a vatikáni körökből 
kiszivárgott, t. i. hogy Bonomelli pásztorlevele a 
Szentatya nemtetszésére talált. 

Arról azonban szó sem lehet, hogy a Vatikán — 
mint a Times nézi a dolgot — modernizmust látna 
Bonomelli megszokott elszólásaiban ; így tehát a Times 
cikkének szenzációs címe («Modernism in the Ca-
tholic Church») ez esetben nem jó helyen volt al-
kalmazva. Denique újságírónak illenék valamit érteni 
a fő vallás-rendszereknek béltartalmához és a velők 
szemben álló vallásbölcseleti iskolákhoz való viszo-
nyuknak megítéléséhez. Máskülönben olyan szakértő, 
aki semmiféle szakhoz nem ért, de mindegyikre mond 
szakvéleményt. 

Másnap az 0. Rom. helyreigazítást hozott, l. i. 
hogy kommünikéjével nem akart B. körleveléről 
érdemleges bírálatot mondani. 

OBERBAÜER A. UTÓDA S S K 
- , # I l i V > " A I ruhák, zászlók s t b , g y á r a . 
Huoaaesi. iv.. vaci-u. 41. sz. Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve, Telefon 167-34. 
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III. TUDOMÁNYOS CIKKEK, C/O E* E* <*> 
KÖZLEMÉNYEK, ÉRTEKEZÉSEK 

A feminizmus. i. közlemény. 
Bevezetés. — I. A modern nő-kérdésnek genezise. II. A radikális 
feminizmus követelései. 1. A nőnek politikai egyenjogúsítása. 2. Az 
összes kereseti pályáknak megnyitása a nő számára. 3. A házastár-
saknak egyenjogúsítása. III. A mérsékelt feminizmus. 1. A nőnek 
természetes hivatása. A vagyonos nők kérdése. 2. A szegényebb 
polgári nőknek kérdése. Az önálló megélhetés lehetőségének gyara-

pítása. 3. A gyári munkásnők problémája. 

Hogy tárgyilagosan és a kellő megértéssel foglal-
kozzunk ama kérdésekkel, melyeket a feminizmus 
gyűjtő elnevezésével megjelölni szokás, arra a merő 
udvariasságnál és lovagiasságnál sokkal nyomósabb 
okaink is vannak. Hiszen itt az egész női nemet, 
tehát az emberiségnek felét érdeklő problémákról 
van szó; sőt amennyiben a nők nem képeznek va-
lami elkülönített világot, hanem anyáink, testvéreink, 
rokonaink: joggal mondhatni, hogy az ő ügyök az 
egész emberiségnek az ügye, az ő kérdésök az egész 
emberiségnek a kérdése. 

I. A szociális kérdéseknek rendes genezise az, 
hogy a társadalmi életnek valamely körében fájdal-
mas elváltozások állanak be. A szociális kérdőjelek 
a társadalmi bajokból születnek. A női világnak 
nagy kérdőjelével is így vagyunk. A modern nagy-
városokban, az ipar gócpontjaiban egyre nagyobb 
ama leányoknak a száma, akik férjhez nem mehet-
nek. Vagyonuk nincsen, élni pedig kell; mi tévők 
legyenek" tehát? A gyárakba vonulnak, hogy meg-
keressék mindennapi kenyeröket. Itt azután talál-
koznak szegény embereknek a feleségeivel, akik nem 
maradhatnak otthon gyermekeik mellett, mert a csa-
ládapa nem keres annyit, amennyi szükséges. Ezek 
a nők munkába állanak, hogy uruknak keresetét 
növeljék. A nőknek a gyárakba való eme tódulása 
magában véve is baj és sokrendbeli gazdasági, er-
kölcsi, fizikai új bajnak okozója.1 Gazdaságilag káros, 
mert a női konkurrencia lenyomja a férfiak munka-
bérét s így előmozdítja a helytelen vagyonelosztó-
dást. Erkölcsileg annyiban veszedelmes, mert egy 
tető alatt, egy munkateremben összehozza a két 
nemet, ami a legtöbb esetben erkölcsi elfajulásra 
vezet. Fizikailag pedig a nehéz gyári munka meg-
viseli a gyengébb női szervezetei, aminek további 
folyományai a nehéz szülések, a degenerált gyer-
mekek. 

A polgári osztály szegényebb rétegeihez tartozó 
leányok nagyrészt szintén nem tudnak férjhez menni. 
De hogyis mehetnének férjhez, mikor a nagyvárosi 
fiatal emberek közül tényleg igen sok egyáltalán 
nem nősül, vagy csak későn gondol a családalapí-

1 V. ö. Anne Lampériére, La femme et son pouvoir, 
Paris, 1909. 

tásra? Az egyiket az állása akadályozza; a másik-
nak sokkal kisebb a fizetése, semhogy egy családot 
a mai követelményeknek megfelelő módon eltart-
hasson ; a harmadik nem akar nősülni, mert a nagy-
városban mint agglegény nagyon kényelmesen meg-
élhet. Mit tesznek tehát az ilyen leányok? Kenyeret 
keresnek; az egyik szükségből, a másik azért, hogy 
jobb, kényelmesebb megélhetést biztosítson magá-
nak. Versenyre kelnek a férfiakkal és be akarnak 
hatolni nemcsak az iskolába, a patikába, a különféle 
irodákba, hanem mindenhová, ahol kenyeret lehet 
keresni. Igen ám, csakhogy e törekvésöknek útját 
állja a társadalomnak berendezkedése, amely eddig 
a legtöbb kereseti pályát a férfiaknak tartotta fenn. 

Végre meg kell említeni a vagyonos úri nőket 
is, akik a megváltozott életviszonyok miatt nem 
találják többé helyöket a családi körben. S ezen 
nem is lehet csodálkozni. Régebben a házhoz kö-
tötte őket sok teendő, amit ma olcsóbban és jobban 
elvégez a gyár. A gyermeknevelés is oly feladat, 
amely a tűzhelyhez láncolta az anyát; ám ezt a 
munkát is vagy egészben, vagy nagyrészt magára 
vállalja az iskola. Mivel töltse tehát idejét? Bámul-
jon ki az ablakon? Nagyon is érthető dolog, hogy 
unalmában új működési körök, új társadalmi fel-
adatok után vágyakozik. 

Körülbelül ezeket értettük ama fájdalmas elvál-
tozások alatt, melyekből a feminizmusnak nagy kérdő-
jele született. 

II. Két tekintélyes gondolatáramlat keletkezett, 
amely e kérdőjelre meg akarja adni a megnyugtató 
feleletet. Az egyik a radikális, a másik a mérsékelt 
feminizmus neve alatt ismeretes. Vegyük szemügyre 
előbb a radikális feminizmusnak a megoldását. 

1. A legelső és legfontosabb teendő, mondják a 
radikális feministák, a nőnek teljes politikai egyen-
jogúsítása. Meg kell végre szüntetni azt a felháborító 
igazságtalanságot, melyet a férfinem a női nemmel 
szemben mindeddig gyakorolt. A férfinak, mondja 
ezen iránynak legtekintélyesebb képviselője J. Stuart 
Mill,1 eredetileg csak egy előnyt adott a természet, 
t. i. a nagyobb fizikai erőt. Ennek segítségével aztán 
rabigába hajtotta a nőt. Minden magasabbrangú, 
előkelő tevékenységet, amilyen p. o. a hadviselés, 
törvényhozás, bíráskodás, magának tartott fenn; a 
házi teendők végzésére, a durva és nehéz munkáknak 
teljesítésére pedig a nőt kényszerítette. Hogy lelki-
ismeretét megnyugtassa, álokoskodással azt az elmé-
letet szerkesztette meg, hogy a nő nemcsak testileg, 
hanem szellemileg is alacsonyabb rangú lény, akiben 
a törvényhozáshoz és a kormányzáshoz szükséges 
tehetségek nincsenek meg. 

Álokoskodás ez, mondja a r. feminizmus, mert 
a nőnek tényleg észlelhető ezen szellemi inferioritása 
nem a természetnek az intézkedése, hanem a mos-

1 Hires müvében : The subjection of women. 
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toha társadalmi viszonyoknak szomorú következ-
ménye. A nő, mondja Bebel, mindent produkált, ami 
hátrányos helyzetében lehetséges volt. Hogy a férfinál 
sok tekintetben kisebbnek tűnik fel, az annak a 
körülménynek tulajdonítandó, hogy eddig ki volt 
zárva mindama tevékenységi körökből, amelyek a 
magasabb szellemi tehetségeket fejlesztik. És tényleg, 
ahol a viszonyok kedvezők, a nőknek képességei 
jelentékeny fejlődést mutatnak. Épen azért véget 
kell vetni a férfivilág szűkkeblű zsarnokságának. 
Választójogot a nőnek 1 Helyet kell adni a nőnek a 
parlamentben is, hogy részt vehessen a törvényhozás, 
a kormányzás munkájában is. Éljen a nőnek teljes 
politikai egyenjogúsítása! Éljen a radikális femi-
nizmus! 

Egy nagy gyengéje van ezen tetszetős fejtegetések-
nek, s ez nem engedi, hogy éljeniinkkel a femi-
nisták ezen lelkesedéséhez csatlakozzunk. 

A női nemnek a politikai élet köréből való ki-
zártságára nézve mi is szivesen elismerjük, hogy az 
a törvényhozói és kormányzói képességeknek kifejlő-
dését hátráltatta, sőt lehetetlenné tette ; ezzel szemben 
azonban semmiképen sem írhatjuk alá azt az állítást, 
hogy a tevékenységi köröknek ilyetén differenciáló-
dása, felosztása, a férfi-önkénynek a műve volna.1 

A természet, ha kérdést intézünk hozzá, azt 
mondja, hogy ez az ő intézkedése, helyesebben 
mondva Azé, aki a természetet is alkotta. A magasabb 
állatvilág körében is úgy látjuk, hogy a him a harcra, 
a zsákmányszerzésre és a védelemre van képesítve 
és hivatva, míg a nősténynek hajlamai és képességei 
túlnyomóan az utódoknak ápolására és felnevelésére 
vannak berendezve. Analóg módon volt az kezdettől 
fogva az emberekkel is : a férfinak hivatása a had-
viselés, a vadászat, a törzsnek védelme kifelé és 
vezetése befelé; a nőnek természetszerű főhivatása a 
gyermekeknek táplálása és felnevelése. 

És ha elfogulatlanul Ítélünk, lehetetlen be nem 
látnunk, hogy a haladó kultura a természetnek ezen 
intézkedését lényegben meg nem változtatta. A poli-
tikai élet, a törvényhozás, a kormányzás most is 
bensőleg összeforr a hadviseléssel; aki törvényeket 
hoz, kormányoz, annak mindig készen kell lennie 
arra, hogy intézkedéseinek fegyverrel is érvényt 
tudjon szerezni. 

A törvényhozás tehát s az attól el nem szakít-

1 V. ö. Paulsen: System der Ethik, Stuttgart, 1906. II. 
B. S. 292. 

ható katonáskodás ma is a férfivilágnak természetes 
teendője. Vagy talán sorozzuk be katonáknak a nő-
ket is? Bujtassuk csendőr- és rendőr-mundurba a 
hölgyeket is? Ha egyszer a radikális feminizmus 
nevében megadjuk nekik az aktív és passzív vá-
lasztójogot és következetesek akarunk maradni, akkor 
nem szabad visszariadnunk attól sem, hogy megte-
gyük őket katonáknak. 

Ha pedig ez utóbbitól természetszerűen vissza-
riadunk, akkor józanul nem nyithatjuk meg előttük 
a politikai életnek kapuit. Ha megtennők, akkor 
nemcsak következetlenek volnánk, nemcsak hogy 
félmunkát végeznénk, hanem megzavarnók a termé-
szet helyes rendjét és megnehezítenők a nőnek ama 
felette fontos, szép és szent hivatásnak teljesítését, 
melyet neki a természet bölcs Alkotója kezdettől 
fogva szánt. Avagy azt hisszük, hogy a politikával 
járó szenvedelmek, gyűlésezések, agitációk, mérges 
párttusák, s mindaz a durvaság, ami a politikai vá-
lasztásoktól úgyszólván elválaszthatatlan, a család-
nak, a nő nevelő munkájának, tűzhely körüli teen-
dőinek hasznára válnék talán? Jehlicska Ferenc dr. 

(Folytatjuk.) 

Loisy „kinyilatkoztatás"-a a bölcselet 
világánál. 

i n . 
Biztos-e Loisy a theoriájában ?x 

Nehéz kérdés. Hozzá vagyunk már szokva, hogy 
a theoriák építői rendszerint csak valószínűnek állít-
ják oda elméletüket. Akármilyen megoldást elfogadnak, 
csak azt nem, amely elveikkel ellenkezik. «Nem 
tehetnek róla.» Azokat az elveket nem fogadhatják 
el. így megelégednek bármilyen megoldással, csak 
az igazit vetik el. Bárhogyan is legyen a dolog, de 
úgy nincs, mint az igazság állítja. 

Nincs kizárva, hogy Loisynak is ez az állás-
pontja. Az a sok kibúvó, melyet gondolatmenetében 
keres, némileg erre enged következtetnünk. Annak 
a bizonyos «vallásos érzelem»-nek, «természetfölötti 
intuició»-nak, jó homályosnak, határozatlannak kell 
lennie, mert, mint hisszük, egyetlenegy ember fia sem 
érezte még úgy, mint ahogy ő kigondolta. Hiába 
menekül vele Ádámhoz, vagy akár Krisztushoz, és 
hozzá még a «subconscience» kigondolt labirintjába. 
Csak feltételezi, hogy ott megvolt, de nem bizonyítja. 

1 Látszólag igen. 

SCHÜLLER FERENC KÖNYVKÖTI 
fi 1 Ajánlja a m. t. közönség pártolásába 

^ í k ö n y v k ö t é s z e t é t . 
(FRITZ JÓZSEF UTÓDA) S S ! v EféT Modern és Ízléses kiállítás. 

í4- 1 Bámulatos olcsó árak. •* Gyors és pontos kiszolgálás. 
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A Szentírás inkább az ellenkezőről győz meg. Hogyan 
lesz ebből a homályból világosság, igazság, dogma, 
az természetesen szintén talány. Az ész maga vilá-
gosságot derít ugyan, de a semmit ő sem tudja meg-
világítani; a semmi sötét, semminek marad. 

Nézzük most már, mi igaz van a relativ igazság-
ban. Tényleg olyan alap-e, mely miatt a kinyilatkoz-
tatás hagyományos fogalmát meg kell változtatni? 

A relativ igazság elve szerint minden igazság 
feltételes értékű. Addig fogadjuk el igaznak, míg el 
nem válik, hogy az ellenkezője igaz. «Úgy látszik — 
mondja Le Roy1 — hogy minden tényleges biztos-
sággal szembe lehet állítani az ismeretlent és a jövő-
nek lehetséges felfedezéseit.» Ki tudja, mit hoz a 
jövő. Egy új Kant talán halomra dönti a mostani 
igazságokat és újakat állít fel helyükbe, amennyiben 
új álláspontot fedez fel, melyről őket meg kell ítélni. 
Az emberi megismerés mindig fejlődik. «Ez a fejlő-
dés alá van vetve törvényeknek.. . Az igaz megisme-
rés sohasem tökéletes, mindig keletkezik, lesz.» Elle 
n'est pas un «état», elle est un progrès. . . Il est donc 
des vérités provisoires, et, si l'on plut dire, tempo-
raires.2 «A szellem egyetlenegy pillanatban sem 
merül ki és minden egyes pillanat — bármennyire 
dicsőséges is lett legyen — egyszer elválasztva attól, 
ami megelőzi és ami követi, merev holttest és csont-
váz.» [Le Roy.) «Valamint a mész elhalt állatok hul-
ladékaiból, úgy áll a bölcselet története elhagyott 
állítások halmazából.3 Ma igazság, holnap talán mái-
túlhaladott álláspont. «Az igazság maga élet, tehát 
mozgás, inkább fejlődés, mint végcél... Minden állí-
tás, mihelyt a gondolat folyamától izolálják, minden 
rendszer, mihelyt elzárják és abszolúttá teszik, téve-
déssé lesz. Az állítások vagy rendszerek az igazságot 
érintő vonalak; érintő vonalak, melyek pillanatnyira 
a görbének irányát jelölik, de mindig csak pillanat-
nyira, az igazság keresztül világít, a dinamikus egymás-
utánokban» [Le Roy), az állítások és rendszerek élete 
folyama az igazság. És ez nemcsak egyes, de minden 
igazságról áll, még a mathematikai és logikai igaz-
ságokról is. «Mit használ — kérdi Lciberthonniére4 — 
hogy mathematika, logika és képzeteinknek rend-
szeresítése lehetséges, ha általa nincs fogalmunk, sem 
biztosságunk a dolgok mélyéről?. . . Az általános 
és változhatatlan igazságok, mint aminők a mathe-
matikai igazságok, egyszerűen csak viszonyok . . . 
önmagukban véve nem valóságok.» 

Mit mondjunk erről a bölcseletről? Akár a pozi-
1 Sur la notion de vérité. Correspondance de l'Union 

pour la vérité. 1906. 102 old. : «à toute certitude actuelle, 
on peut, semble-t-il, opposer l'inconnu et les revelations 
possibles de l'avenir» ; 1. N. Monaco S. I., Prael. Log. Dial, et 
Critices, Prati, 1910. 495. old. nota. 

2 Levy-Brull, Le Centenaire d'Aguste Comte (Revue des 
Deux-Mondes, 1898. jan. 15. 418. old.) 1. Monaco, 496. old. n. 

3 Arthur Balfour, The foundations of belief, being notes 
introductory to the study of theology (1901). 190. old. 

* Essais de philosophie religieuse, 45—46. old. 

tivizmus, akár a szubjektivizmus gyermeke a relativ 
igazság, inkább tiltakoznunk kellene ellene, mint 
cáfolni azt. Önmagát cáfolja. Nem egyéb mérsékelt 
szkepticizmusnál, mely megvonja az emberi észtől 
kiváltságát, az igazság megismerését, és álszerénységé-
ben megáll a világ benseje előtt, anélkül, hogy erejé-
hez képest abba behatolni megkísérelné.1 És ezt a 
relatív igazság hívei be is vallják. Balfour pl. nyiltan 
megengedi, hogy ez részleges szkepticizmus, mely 
azonban nem árt, mert nem rontja le a hitet, amely 
szubjektív motívumokra támaszkodik, ami a fő.2 Mi 
igaz van mégis a relativ igazságban? Beszélhetünk-e 
valamikor relatív igazságról? 

Belativ lehet az emberi megismerés, amennyi-
ben nem meríti ki a tárgynak egész megismerhető-
ségét. Ilyen értelemben csak Isten ismerete abszolút, 
aki belát a dolgok mélyének legtitkosabb rejtekéig; 
minden emberi megismerés relatív, tökéletlen. Titkok 
és rejtélyek labirintjai veszik körül az emberi észt, 
bármennyire tökéletes is az. Minél tovább halad az 
ember a megismerés útján, annál szövevényesebbek a 
labirintok, annál több rejtéllyel fog találkozni. Hiába, 
ilyen a dolgok természete. 

«Geheimnissvoll am lichten Tag 
Lässt sich Natur des Schleiers nicht berauben, 
Und was sie deinem Geist nicht offenbaren mag, 
Das zwingst du ihr nicht ab mit Hebeln und mit Schrauben.» 

[Faust.) 

De következik-e ebből, hogy minden emberi 
igazság csak torzképe az objektiv igazságnak, egy-
általában nem igazság, hanem sűrű köd, mely csak 
arra való, hogy az ember eszét beburkolja? Nem 
tudjuk, vájjon a nap csak elektronokból áll-e, vagy 
vagy másból is, nem tudjuk pontosan, hány kilo-
gramm-kaloria hőt fejleszt, hány évig fogja még 
melegíteni a földet, és ezer más dolgot. De feljogosít-e 
ez arra, hogy minden más dolog igaz megismerésé-
ről, melyek a napról tudhatók, lemondjunk? Kell-e 
azért félnünk, hogy a nap egyszer Istenné lesz, hogy 
eljön az idő, mikor többé nem lesz igaz, hogy a nap 
más lénytől veszi eredetét, hogy melegítette a földet, 
hogy a nap egyáltalában létezett? 

Belativ megismerésről beszélhetünk ismét, mikor 
az értelem egy tárgyról csak egy bizonyos dolgot 
fog fel, anélkül, hogy egyúttal a tárgynak összes 
többi oldalait is érintené, melyek az ember által 
megismerhetők. Többi oldalait más és más fogalom-
ban érti meg. Külön ismeri meg a szint, külön a 
nagyságot stb. Ez esetben mindig csak egy oldal az, 
amely felé a figyelem irányul. 

Ilyen értelemben igaz, amit Loisy mond: «az 

1 Bővebbet erről a «Religio» 1912. 15. számában, «A mo-
dern filozófia lélektani okai. IV.» 

2 A Defence of philosophic Doubt, being an essay on 
the foundations of belief, London, 1879, 297. old. «Scepti-
cism, which does not destroy belief, it is natural to sup-
pose, does nothing.» 
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igazság nem megy be egyszerre készen az agyunkba, 
lassan képződik és sohasem lehet mondani, hogy 
befejezett.')1 Sohasem befejezett, mert sohasem teljes. 
Egyszerre, egyetlen egy ténnyel mindent és pedig 
minden egyes dolgot határozottan, világosan megér-
teni, egyedül az Isten kiváltsága. Ő egyszerre látja 
át az egész mindenséget, egyszerre minden egyes 
porszemet, baktériumot, emberi gondolatot. Az Isten 
megismerése abszolút, tökéletes, az emberé relativ, 
tökéletlen. 

De talán ez bizonyítja már, hogy az, amit az 
emberi értelem igaznak megismert, valamikor mind 
nem igaz lehet? Abból, hogy az ember nem egy-
szerre ismeri meg a színt, szagot, nagyságot stb. kö-
vetkezik-e, hogy a bazalt talán nem is fekete, hanem 
fehér, hogy a kő talán nem lefelé, hanem felfelé 
esik ? Azt mondja Le Roy,2 hogy a «valóság nem áll 
különböző, egymás mellé rakott darabokból» és így 
a megismerés, mely a tárgynak csak egy oldalára 
terjeszkedik ki, feltétlenül relatív értékű. 

De szükséges-e, hogy e tárgy darabokból legyen 
összerakva, hogy a részleges megismerés igaz legyen ? 
El kell-e vágnom az ember lábát törzsétől, hogy igaz 
legyen: az embernek hosszú lába van? Kell-e a 
szinnek ködképen a tárgy körül lebegnie, hogy igaz 
legyen : ez a kő fekete ? Miért nem tudna az értelem 
egy minőséget helyesen felfogni, anélkül, hogy a má-
sikat is, mely vele tényleg egy, megismerné? Hiszen 
ez a képesség, az elvonó képesség, az értelemnek a 
sajátsága, nem is szólva arról, hogy a szín pl. tényleg 
is más, mint az alak stb. 

Az ember ítéletet alkot, következtetéseket von; 
Isten lényegének egyetlenegy, egyszerű tényével ismer 
meg, lát: Isten megismerése abszolút, az emberé 
relatív. Relatívnak lehet mondani a valószínű, kéles 
megismerést, melynek ellentéte a biztos megismerés. 
Relatívnak lehet nevezni az analogikus megismerést, 
mely nem egészen úgy fogja fel a tárgyat, amint 
önmagában van, hanem hasonlóan. Azonban semmi 
esetre sem lehet mondani relatívnak az emberi meg-
ismerést, amennyiben azt fogja fel, ami a tárgyban 
tényleg van (ratione obiecti formális, seu ipsius adae-
quationis). 

Mondhatom, hogy relatíve ismerem a tárgyat, 
mert nem ismerem teljesen; relatívnak mondhatom 
megismerésemet, mert részleges, mivel nem egészen 

1 Autour, 191. old. 
2 Quinzaine, 16 avril 1905. 502. old. 

úgy fogok fel néha és egyes tárgyakat, mint ahogy 
önmagukban vannak, de nem mondhatom, hogy 
mindaz, amit a tárgyról biztosan megismertem, vi-
szonylagos értékű, azaz mind nem igaz is lehet, hogy 
jöhet idő, mikor az ellenkezője lesz igaz. 

Ilyen értelemben a relatív igazság a természetes 
ész ellen van és teljes szkepticizmushoz vezet. Ez az 
önkényes, részleges szkepticizmus, mely állítólag 
«nem tesz semmit», mert nem rontja le a szubjektív 
hitet, nagyon is árt. Objektív igazság nélkül minden 
szubjektív hit észellenes. Keveset ismeri az emberi 
természetet, aki azt állíja, hogy ez a hit is elegendő 
az ember erkölcsi neveléséhez. Az «érzelem» arany-
lánca mindig gyöngébb az ész, az objektív igazság, 
vasláncánál. Csak ez a vaslánc köthet erősen minden 
embert Istenhez. Enélkül elszakítja az ember az 
aranyláncot, ha ugyan létezik, mely megköti az 
emberi szabadságot, és eldobja magától Istent. Jöhet-e 
valamikor idő, mikor többé nem lesz igaz, hogy 
1 + 2 = 3 , mikor többé nem lesz igaz ami kérdésünkben 
oly fontos oksági elv, mely szerint minden létezni 
kezdő lénynek megvan a maga oka ? Megdőlhetnek-e 
valamikor a logikai és mathematikai igazságok? 
Egy örökkévalóságig várhatunk, azok változatlan, 
örök igazságok 1 Az egyedek váltakoznak, de a lényeg, 
amelyen ezek az igazságok alapulnak, változatlan. 
«Egyszerűen csak viszonyok (ugyan)... és önma-
gukban véve nem valóságok» mint Laberthonniére 
mondja, de nem üres frázisok, melyeket az értelem 
minden tényleges alap nélkül szerkeszt. Az okság 
elve, mint ilyen, mint Ítélet, nem tényleg létező lánc, 
mely a tárgyakat egymáshoz fűzi, hanem az ész 
Ítélete, mely a dolgok változhatatlan, tényleges lénye-
gére támaszkodik, azért addig igaz, míg a lényeg 
meg nem változik. Az oksági elv önmagában nem 
létezik ugyan, de azért mindig igaz lesz, hogy ennek 
a tárgynak kell egy okának lennie, nem lehet ön-
magától. Ezt az elvet önkényesen, elegendő ok nélkül 
üres viszonynak kikiáltani, az emberi megismerés 
csődjét jelenti. 

Láttuk, hogyan jutott Loisy bölcseletével a ki-
nyilatkoztatás új fogalmához. Ami a kinyilatkozta-
tásról, az alapról áll, az áll a vallás többi igaz-
ságairól is. A bölcselő Loisy itt sem tagadta meg 
magát. Többi tanításai is bölcseletének következ-
ménye. Valamennyi magán hordja fdozófiai eredetének 
vonásait. Könnyen fel lehet ismerni őket. 

A mondottakból egyúttal világos, hogyan kell 
Loisy-nak és általában a modernistáknak tanítását 

TORONYÓRÁKAT 
gyárt minden nagyságban, elsőrendű modern kivitelben a 

Villamosóra és toronyóragyár 
Budapest, VI., Szív-utca 32. 

Budapest székesfőváros szerződéses torony-
órásat. Több arany éremmel kitüntetett. Költ-
ségvetés díjtalan. Előnyös fizetési leltételek. 
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megítélni. Minden objektív Ítéletnek első feltétele a 
tényállás megállapítása. Hogy ez teljes és alapos 
legyen, vissza kell mennünk tanításaiknak gyöke-
réig, bölcseleti alapjukhoz. Nem kell tehát a bírá-
latnál elfelejteni rámutatni a filozófiai alapra és 
hangsúlyozni a természetes ész filozófiáját. 

Ez egyáltalában nem zárja ki a történeti 
bizonyítékokat. Ezek bizonyíthatják, hogy az állí-
tólagos kinyilatkoztatás sohasem létezett, hanem az 
ellenfél nem fogja magát legyőzetve érezni, és meg-
rendíthetetlennek vélt bölcseleti alapján, más meg-
oldást fog keresni, vagy, önkényesen bár, maga fogja 
csinálni a történelmet. Úgy magyarázza majd, mint 
elvei követelik, csak azt hagyja majd meg belőle, 
ami elveivel nem ellenkezik. 

Csak ennek a filozófiai alapnak a megdöntése 
és az egyedül igaz alap jogosultságának az elismerése 
zárhatja el az utat a theoria-építéshez. Hangoztassuk 
tehát a régi alapnak, a természetes ész bölcseletének 
jogait. Ahol a természetesség, ott az igazság. Állítsuk 
vissza ennek az alapnak a becsületét, ismerjük el 
jogait, és halomra dőlnek az ingó theoriák, csak az 
igazság temploma marad meg szilárdan, rendületlenül ! 

(Róma.) (Vége.) Spesz Sándor dr. 

A legújabb archaeologiai ásatások a Szent-
földön. VI. közlemény. 

3. A zsidó korszak. A zsidó néptörzseknek, úgy 
1400 körül Kr. sz. előtt, Kanaánba való bevándor-
lásakor, több mint valószínű, hogy az ottani ős-
kultura hanyatlásnak indult. 

A történelem tanúsága szerint a zsidók sok 
várost pusztítottak el és évszázadokig romokban 
hagyták azokat. A puszták lakói gyanánt szereplő 
izraeliták, hódításaik után is megtartották régi szo-
kásaikat és azok szerint éltek. Míg a kanaanitáknak 
legerősebb és legfontosabb helyeit nem foglalták el 
a hódítók, megtartották azok évtizedekig, sőt év-
századokig régi kulturájukat, és ezért e helyeket 
valódi kultúrszigeteknek tekinthetjük, a nomád zsidó 
nép között. 

Mind jobban és jobban kiaknázták e helyek 
előnyeit a zsidók, mivel ezek a városok, csak úgy 
mint azelőtt, élénk kereskedelmet és ipart űzve, 
bőségesen fedezték az új települteknek szükségleteit. 
Ennek révén pedig az akkori kulturával való hala-
dásnak szükséges voltát ismerték fel. 

A kanaanitáktól lesték el a zsidók a földnek meg-
mívelését, az olajfatenyésztés hasznos voltát, sőt a 
gazdaságos szőlőültetést is. A kézműiparban és a 
művészetekben még sok századon keresztül vezető-
szerepet vittek a kanaaniták, és így ebben a zsidók-
nak tanítómestereit tisztelhetjük bennük. Egy új 
alkotásokkal dicsekvő kulturelem, magától értetődő, 
nem született meg a zsidók között. 

Vallási téren azonban megmaradt Izrael népe ősi 
vallása mellett, dacára annak, hogy szertartásaiban 
már a kanaanita vallás egyes elemeit is fellelhetjük. 

Az anyagias kultura gyors fejlődésének meg-
akasztását a majdnem egy teljes századig tartó 
fdiszteusok elleni harcoknak tudhatjuk be. E hossza-
dalmas harcok dacára, mégis a filiszteusok voltak 
azok, akik új kulturelemeket hoztak a zsidóság közé. 

A filiszteusok a XIII. század (1200 körül Kr. sz. 
előtt) vége felé, az egyptomiakkal egyetértőleg, a 
görög szigetek egyikéről (feltevés szerint Kréta 
legyen az) jöttek át és a kulturának meglehetős 
magas fokán állva, terjesztették azt az ifjú zsidó 
nép között is. 

A filiszteusi műveltség emlékeiből meglehetős 
sok került napfényre a Tell es sas-i és Gezer-i ása-
tások alkalmával. Thiersch H. kimutatta, hogy bizo-
nyos edénytípusok, amelyek a filiszteusok síkságá-
nak átkutatása alkalmával találtattak, egyenesen 
nekik tulajdoníthatók. 

Macalister pedig azt hiszi, hogy Gezer-ben a 
filiszteusok uralmának maradványait találta fel. 
Ebbeli állításait pedig azon számos, nagykiterje-
désű feltárt sírleletekre alapítja, amelyekben igen 
sok, ízléses mellékleteket találtak, amelyek egészen 
eltérnek a szokásos sirmellékletektől és sokkal csi-
nosabbak a rendeseknél. Ha ezek tényleg a filisz-
teusok maradványai, úgy ez egy nagy műveltséggel 
és fejlett iparral rendelkező nép lehetett. 

A napfényre került leletek tanúsága szerint, ők 
voltak azok, akik a vas használatát először hozták 
Palesztinába. A vasnak általános használata gyöke-
resen megváltoztatta a kultura képét; természetesen 
ezzel nem azt mondjuk, hogy a réz és bronz, sőt a 
kő feldolgozása egyszerre abban maradt; sok szá-
zadnak kellett elmúlnia, míg ezen kevésbbé szívós 
ércek végleg eltűntek Palesztina földjéről. 

A zsidó kulturának új korszakát látjuk Salamon 
király felléptével. Salamon trónraléptét semmiféle 
nevezetesebb külpolitikai események nem zavarták 
meg. Egész uralma pedig az általános béke jegyé-
ben folyt le, ezért a béke áldásait, hosszú uralma 
alatt, nagy zsenialitással ki is használta. ízléses épít-
kezéseiben népe gazdagabbjainak példaképet nyúj-
tott és követésre is ösztökélte őket. Építészei és kéz-
műveseinek legnagyobb része, mint ismeretes, a 
pliöniciaiak soraiból kerültek ki. 

De nemcsak ezek révén akarta népét oktatni. 
Mint kozmopolita természettel megáldott uralkodó, 
aki jóval birodalma határain túlra is kiterjesztette 
figyelmét, arra törekedett, hogy minden nemest és 
jót, amelyet a legtávolabbi országok lakói produkál-
nak, ha azoknak meghonosítása még oly fáradságba 
is került, igyekezett azt saját biiodalmában is meg-
honosítani. Politikai és közgazdasági összeköttetései 
révén Izrael népét az akkori vezetőnépek sorába 
akarta iktatni. De mindezt a biblia révén tudjuk. 
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Mit is mondanak erről a legújabb ásatások? 
Megiddo-ban az ötödik kulturréteg törmelékei közt, 
tehát abban, amely a régi zsidó királyok korszaká-
nak felel meg, két nagykiterjedésű épület romjaira 
akadt Schumacher archeologus, amelyek a szerkezet 
csinossága és egyöntetűsége tekintetében messze felül-
múlja a régi kanaanita korszak hasonló produktu-
mait. Ezért tehát ezen maradványok fényes tanú-
bizonyságot tesznek a salamoni zsidó építészet elég 
fejlett fokáról. 

Az egyik palota keletkezésének korát egynéhány 
igen jelentős lelet révén sikerült kideríteni a kuta-
tóknak. 

A romok közelében egy művészies faragású, 
37 centiméter hosszúságú és 2*7 centiméter széles-
ségű jáspispecsétlőt (kamea) találtak, amely egy 
jól kivehető oroszlán alakját mutatja. Az oroszlán 
teste felett, amelynek kidolgozása asszír jellegre emlé-
keztet, kanaanita betűkből a te-schema szó áll; e fe-
lett pedig e szavak: ;ebed Jerob'am. Az egész felirat 
értelme tehát: Schema, Jeroboam szolgájáé. A neve-
zett «Jéroboam» szón valószínűleg II. Jeroboam 
(783—743.) értendő. A «szolga» kifejezésen pedig 
valószínűleg egy magasabb állami tisztviselő sej-
tendő. 

Ezen érdekes kamea, amelyet 50.000 frankra 
taksálnak a műértők, jelenleg a szultán magántulaj-
donát képezi. 

Továbbá találtak még a palota egyik falának 
tetején egy tojásdad alakú pecsétlőt, lapislazuli-ból, 
csiszolt felülettel, ennek sima felületén egy élesen 
faragott címeres állat képe látható, amely egy koro-
názott oroszlán és sólyom jól sikerült kompozíciója. 
Ez alatt pedig, egészen a széleken, kanaanita betűk-
ből e szó: te'asaph, azaz «Asaph-é», olvasható. 
Ezen pecsétlőt is a Krisztus előtti VIII. évszázadnak 
tulajdonítják a kutatók. 

Erődítményeket és várakat a zsidók, aszó mai ér-
telme szerint, úgy az északi, valamint a déli birodalom-
ban csak akkor kezdettek építeni, amikor e kettő között 
a testvérharcok mindinkább kiélesedtek. A meglevő, 
már kiásott erődítmények közül zsidó eredetiteknek 
csak a Tell zakarijje-'ú, lachis-it és jerichó-it tart-
hatjuk. 

Mindezen építkezéseknél a zsidó királyok alatt 
legtöbb esetben phőniciai építészeket alkalmaztak, 
akiktől ellesve az építés fortélyait, később önma-
guk is fölhasználták saját céljaikra. Ezen épüle-
tek közül mindezek dacára egyetlen-egy sem vete-
kedhetik akár csin, alaki vagy szerkezeti tulajdon-
ságaik révén az egiptomiak és görögök hasonló 
alkotásaival. 

Az izraeliták agyagmívessége sem szárnyalta túl 
a kanaanitákéit. Az ízléses görög és ciprusi agyag-
tárgyak szebb alakjuk és jobb minőségük végett 
teljesen kiszorították a hazai gyártmányokat. 

Egy felette jellemző és sok vitára adott agyag-

edényt talált Sellin Ta'anach romjai közt. Egy magán-
lakház falai közt egy nagyobb agyagedényrjek cse-
repeire bukkantak, amelyek összeillesztve, egy négy-
szögletes, felfelé keskenyedő, belül üres, 90 centi-
méter magas, 45 centiméter széles edény alakját 
tüntették fel. Az edény alsó oldala nyitott, amely 
belül számos négyszögletes és kerek rekeszekre van 
osztva. Az edény oldalfalain három szárnyas állat 
testét látni szakáltalan férfifejekkel. A képzeleti 
alakok közül két oroszlán képe látható, amint fog-
vicsorgatva a néző felé fordul. A jobb- és balsarko-
kon díszítéseket láthatunk, amelyek az oltárokon 
oly gyakran látható kosfejekhez hasonlítanak. E díszí-
téseken kívül még számos más motívum is látható, 
mint például egy fa, amelyet két bak vesz körül és 
egy ifjú, aki egy kígyót fojtogat. A szakáltalan szár-
nyas képzeleti alakokban a cherubok ősi ábrázolá-
sát vélték a kutatók felismerni ; a fát, a két bakot, 
és kígyót fojtogató ifjút pedig a bűnbeesésre és az 
«életfájának» régi ábrázolására magyarázzák ; az egész 
edényt pedig füstölő-oltárnak tartják. Az ábrázolt 
alakoknak ilyetén identifikálása, nem talált általános 
elfogadásra; mivel az edény egy magánházban, egy 
másik hasonlónak társaságában találtatott, nem tekint-
hető általános kultusztárgynak. Alakjánál fogva 
inkább kályha gyanánt szolgálhatott az, amelyet egy 
nagyobb szénserpenyő fölé helyeztek a meleg tartó-
sabbá tétele végett, erre szolgálhattak különben a 
sok belső rekeszek is. A különféle ábrázolások jelen-
tősége felett nagy vita folyt a szakkörökben, amely 
most sincs még egészen befejezve. Nézetem szerint 
itt részben görög és asszír művészeti motívumok 
ügyes harmóniájánál egyébről nem igen lehet szó. 

Sokkal nagyobb jelentőségűek azonban a kor-
sók, melyeknek fülei héber bélyegzők nyomait vise-
lik. Már 1869-ben találtak nyolc darabot Jeruzsálem-
ben; a schefelai, gezeri és jerichói angol nemzet-
beli kutatók ezen kollekciót még 80 darabbal sza-
porították. A pecsétek legnagyobbrészt a skarabeus 
bogár formáját tüntetik fel, amely az egyptomi nap-
istenség jelképe volt. E felett pedig e szó : lammelech 
(a király tulajdona), ez alatt pedig Hebron, Siph, 
Socho vagy Memschath helynevei közül egyikét vagy 
másikát láthatjuk. Ezek szerint beigazolást nyert azon 
régi feltevésünk, hogy a zsidó királyoknak birtokai-
kon külön terrakottagyáraik és műhelyeik voltak, és 
ezek mint az állam tulajdonai szerepeltek. 
(Folytatjuk.) Stöhr Géza lier. János. 

77. József és a magyar szent korona. 
A «felvilágosodott» uralkodó, József császár, 

mikor Mária Terézia örökébe lépett, olyan ural-
kodási elvekkel volt telítve, melyekhez a királynő 
hosszú uralma még nem készítette el eléggé a talajt. 

Mária Terézia érezvén a koronázási esküjével 
járó felelősséget, s talán a nemzet rendjei iránti 
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hálaérzetből is, az alkotmány védőjének és hivének 
vallotta magát. A központi hivatalnok-rendszer 
ugyan már az ő idejében is elég mélyre eresztette 
gyökereit, a teljhatalmú tanácsok és miniszterek már 
akkor is sok szabályrendeletet gondoltak és dolgoz-
tak ki, melyek az alkotmányosság fogalmát és ismer-
tető jegyeit ugyancsak nélkülözték, de a királynő 
bölcs mérséklete nem engedte az újítások publi-
kálását és végrehajtását. 

Mindezen reformtörekvések azonban, akkor 
még megmagyarázhatatlan okból, (amelyet a követ-
kezmények elég átlátszóvá tettek) letétettek az állami 
levéltárakban.1 József, aki hosszú időn keresztül 
anyjával névleg együtt uralkodott, nagyon fogékony 
volt ezen az idők szellemével egyező tervezetek iránt, 
s bár anyja iránti tisztelete általában visszatartotta 
az ellenkezéstől, sokszor mégis elég éles súrlódások 
adták elő magukat az anya és fia között, úgy, hogy 
a külföld figyelmét és gúnyját az a viszony gyakran 
magára vonta.2 

Egész természetes tehát, hogy mikor a királynő 
lehunyta szemét, az egész udvar és különösen a 
külföldi diplomaták testülete feszült figyelemmel 
várta az események fejlődését. Az érdeklődést nagy-
ban fokozta az a titokzatosság, mellyel József reform-
terveinek kidolgozását körülvette. 

A császár nagy érettséget, nagy körültekintést 
mutatott eljárásában, de hogy milyen alapon fog 
uralkodni, arról egyik követ sem tudta magát teljes 
bizonyossággal tájékoztatni.3 Arra, hogy a tradíciókkal 
szakítva, végleg szakítani fog az előbbi rendszerrel 
és hogy reformjait a körülmények megérlelődésének, 
a talaj előkészítésének bevárása nélkül rákényszeríti 
majd országaira, senki sem mert volna gondolni. 

Nem csoda tehát, ha eleinte biztosra vették, 
hogy József annak rendje és módja szerint Magyar-
ország királyává koronáztatja magát, hogy így az 
ország ügyeinek intézését jogérvényesen gyakorol-
hassa. S hogy az udvar magatartásából erre lehetett 
következtetni s az ellenkezőt nem is lehetett sejteni, 
mutatja Gcirampi nuncius 1781. január 8-iki levele 
a római államtitkárhoz,4 melynek idevonatkozó részét 
érdekes tartalmánál fogva egész terjedelmében köz-
löm: «Ö Eminenciája Pallavicini államtitkár úrnak 

1 A pápai nuncius, Garampi gróf, ki Mária Terézia korában 
kitűnő információkkal rendelkezett, az udvartól egyik 1781. 
március 10-ről kelt jelentésében a nagyon rohamosnak látszó 
rendszerváltozás magyarázására jegyezte fel azokat. (Vatikáni 
levéltár, Nunziatura di Germania Fase. 403.) 

2 József együtturalkodására nézve kimerítő adatokat 
nyújt. R. v. Arneth: Geschichte Maria Theresias, VII—X-ig, 
továbbá: R. v. Arneth: Maria Theresia u. Joseph. II. 1867. 
II. és P. v. Mitrofanov : Joseph II. aus dem Russischen ins 
Deutsche übersetzt von V. v. Demelic. Wien u. Leipzig, 
1912. I. 96. 

3 V. ö. Garampi nuncius panaszkodó jelentését a vati-
káni levéltárban 1781. január 5-ről. (Nunz. di Germ. Fase. 403.) 

4 Nunziatura di Germ. Fase. 403. Vatikáni levéltárban. 

stb. Áttérvén most már más ügyekre, tisztelettel jel-
zem Eminenciádnak, hogy a jövő jobb időjárás be-
köszöntésével ő császári Felsége nem fog pillanatig 
sem késlekedni (non tardera punto), hogy átutazzék 
Magyarországra, a célból, hogy itt ünnepeljen kegye-
lettel1 és egyúttal megtartsa koronázásának ünne-
pélyét. Azt is mondják és számítják, hogy ő a nem-
zet nagyobb kényelmére talán inkább Pesten fogja 
azt végezni, mint Pozsonyban. így hát szükségét 
látom annak, hogy ilyen értelemben Eminenciád 
felvilágosításaiért és utasításaiért idejében esedezzem. 
Senki sem kételkedik abban, hogy az itt székelő 
külföldi követeknekés megbízottaknak nem kellkövetni 
0 Felségét, de az én esetem különböző a többiekétől, 
amennyiben úgy áll a dolog, hogy én egyedül vagyok 
itt in pubblico2 s ez az, ami megkülönböztetett és 
különleges szertartásosságot kíván. Fogok ugyan 
utasítást kapni annak idején az udvartól, mégis 
addig is, hogy ne legyek minden előzetes ismeret 
híjával, és hogy tisztában legyek azon észrevételekkel, 
melyekkel, mint más hasonló esetben is praktizálták 
azt — a szent Atya ezen alkalomból el fog látni, 
esedezem Eminenciádhoz, hogy rendeljen el meg-
felelő kutatást az államtitkárságnál a titkos levéltár 
registereiben, hogy autentikus alapon tudomásomra 
adhassa mindannak emlékezetét, amelyeket más 
alkalomkor gyakoroltak, hogy kikérhessem a követ-
kezendőkben 0 Szentsége rendeleteit és utasításait. 
Itt nem találhatók élőbbről memóriák Borromei 
0 Eminenciája nunziaturája idejénél (kivéve a bíró-
sági ténykedéseket és a püspökök kánoni processusát 
illetőleg), sőt még Damiani gróf főkamarás sem talált 
abban adatot az utolsó koronázás alkalmából, bár 
hosszú ideig állt a nunciatura szolgálatában. Ezért 
vagyok most kénytelen Eminenciádat zaklatni». 

Ezután a nuncius megadja az előbbi koroná-
zások dátumait és jelzi, hogy a magyar koronázásra 
szükségszerűleg a cseh is fog következni, amire nézve 
szintén utánnézést kér. 

A nuncius ezután nem sokkal megtudhatta, 
hogy a császár nem is gondol komolyan a koroná-
zásra, mert a további levelezésben sem sürgetés, 
sem említés arról többé nem történik. 

Külsőleg úgy látszott, mintha csak halogatásról 
lett volna szó, mely magában is erős felháborodást 
és nyugtalanságot keltett a magyar megyegyűléseken, 
melyek tiltakozásaikkal, sürgetéseikkel elárasztották 
a kancelláriát.3 

Az elkeseredés akkor hágott tetőfokra, mikor 
1784. márciusában kiszivárgott a hír, hogy a császár 
a szent koronát Pozsonyból, ahol akkor őrizték, 
Bécsbe akarja szállíttatni. 

1 Ez vonatkozhatik a húsvéti ünnepekre, vagy azon 
kegyeletre is, mellyel Mária Terézia halálát az egész 
Monarchiában gyászolták. 2 Accreditált nagykövet. 

3 Lásd idevonatkozólag P. v. Mitrofanov i. m. I. 300. 1. 
és folyt. 



180 R E L I G I O LXXI1. évf. 1913. 

Hasztalan tiltakozott ellene Esterházy kancellár, 
a császár hajthatatlan maradt és március 30-án a 
szent korona tényleges átvitelét elrendelte. 

Ekkor végső kisérletet téve, a kancellár arra 
hivatkozott, hogy ez «a törvényeknek egyenes meg-
sértése» nagy nyugtalanságot fog a nemzetnél elő-
idézni. 

A császár válaszra sem méltatta a felterjesztést, 
hanem elrendelte, hogy a koronát április 14-én min-
den további késlekedés nélkül négy testőr kíséreté-
ben a kellő tisztelettel hozzák át Bécsbe. (Itt a császári 
kincstárban őrizték ezután a koronát 1790. évig.) 

A Bécsbe való átszállításnak külső ceremóniája 
a dolog lényegén nem változtatott; a magyarság 
megértette azt, hogy József a koronázást felesleges, 
üres ceremóniának tekinti s ezzel a nemzet alkot-
mányának alapelveivel helyezkedik ellentétbe. 

Erre vonatkozólag a császár minden félreértést 
kizáró módon nyilatkozott, mikor a magyar kan-
cellária fentebb említett tiltakozására kijelentette : 
«En nem látok semmi nehézséget a korona át-
vitelében. Az nem találhat megőrzésre jobb helyet, 
mint Wien ; ahol a fejedelem (Monarch) rezideál, ott 
kell neki lennie, mert az az ő elmozdítható tulaj-
dona. Bécs és Magyarország az én szememben egyet 
jelentenek (Viennam, quam Hungáriám existimo). 
Amíg az én alattvalóim nincsenek átitatva a meg-
győződéstől, hog}7 a monarchia ereje a minden részek, 
minden nemzetek és felekezetek egységében rejlik, 
mindaddig minden intézkedés, melyre teljes szivem-
ből törekszem, hiába való lesz és célhoz nem 
vezet.»1 

A császár tétele beigazolódott — intézkedései cél-
talanok lettek, mert a meggyőződés nem hatotta át 
alattvalóit. Sőt a protestálás és nehezményezés hosszü 
időn tartott; és a Pest-Pilis-Solt megyék gyűlése 
1790. március 1-én (10 nappal a császár halála után) 
nem habozott egy feliratában kimondani, hogy József 
kormányzásának jellege: «arbitraria et cum con-
temptu omnium pactorum, legum et libertatum per 
Augustissimum Josephum II. usurpata potestas.»2 

A magyar nép köztudatában pedig sohasem 
rögzítődött meg József emléke azzal a misztikus 
tiszteleltei környezve, melyet a szent korona érintése 
nálánál talán sokkal kevesebb jóindulatú uralkodók 
számára is biztosított. Luttor Ferenc dr. 

1 Idézve P. v. Mitrofanov i. művében. I. 303. 
2 Collectio repraesentationum. I. 14. 

CSUHA ANDRAS szabó, 
v ** reverenda- és cimáda-készítő 
Budapest, IY,, Papnevelde-u. 8. sz, II, em, 18/a, 

IV. SZAKTUDOMÁNYI SZEMLE 

Újszövetségi Szentírástudomány. 
I. A Commissio Pontificia de re Biblica (= CB) 

ujabban, 1912. junius 26-án a második és harmadik 
evangélium szerzőire, keletkezésök idejére és történeti 
értékökre nézve kilenc pontban lényeg szerint a 
következőket jelentette ki: 

1. A hagyomány világos tanúsága szerint Márk, 
Péter tanítványa és Lukács, Pál segítőtársa, szerzői 
a róluk elnevezett evangéliumoknak. 

2. A második evangélium zárószakaszának 
(Mk. 16, 9—20.) kánonisága avagy márki eredete 
ellen felhozott kritikai okok elégtelenek. 

3. Ugyanez áll a harmadik evang. két első feje-
zetéről (a gyermekség története) és a véres verejtékezés 
hét verséről (Lk. 22, 43. 44.). 

4. Azok a kritikai okok, melyek a Magnificat-ot 
szent Erzsébetnek akarják odaítélni, a hagyományos 
hit érveivel szemben nem helytállók. 

5. A szinoptikus evangéliumok elfogadott idő-
rendjétől: Máté, Márk, Lukács, — eltérni nem szabad ; 
de ez nem zárja ki, hogy a két utóbbi az elsőnek 
görög fordítása előtt keletkezett. 

6. Márk és Lukács evangéliumainak keletkezését 
nem szabad Jeruzsálem pusztulásáig kitolni. 

7. Lukács evangeliuma az Ap. csel. könyve előtt 
jelent meg, tehát semmi esetre sem Pál első római 
fogsága után. 

8. Kétségtelen, hogy egyéb hiteles források igénybe-
vétele mellett Márk főkép Péter, Lukács pedig Pál 
tanítása alapján irta evangéliumát. 

9. Mindakét evangélium kisebb jelentőségű idő-
rendi felcserélések mellett teljes történeti hitelességű. 

A szinoptikus kérdést illetőleg pedig: 
1. Szabad a szinoptikusok egyezéseit és eltéré-

seit az akár irott akár Íratlan hagyományból és a 
kölcsönös, de időrendszerű függésből magyarázni. 

2. Elvetni való az ü. n. kétforrásos hipotézis, 
mely a görög Mátét és Lukácsot Márkból és a hipo-
tetikus Logiákból származtatja. 

Helyénvalónak látszik a CB. úgy ezen, mint 
további s esetleg következő dekrétumainak ható-
erejéről néhány tételt felállítani, melyek kellemetlen 
félreértések elhárítását célozzák. 

1. A CB dekrétumai authentikusak épúgy, mint a 
kongregációk határozatai, — mint ezt a Szentszék 
világosan kimondotta. Ez azt jelenti, hogy a CB az 
egyház által hivatalosan approbált tételeket tesz közzé, 
s a hivő azokat ilyeneknek tartozik tekinteni. 

2. E tételek mindazonáltal nem inffallibilisak, sem 
nem irreformábilisak, valamint a római kongregációk 
döntései sem azok, mégha a pápa jóváhagyását is 
birják. 

Mi következik ezekből? 
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Egyrészt a kötelező erő, másrészt bizonyos 
szabadság. 

A tanár a katedrán is az Egyház fegyelme alatt 
áll, az Egyház megbízottja; tehát annak hivatalos 
álláspontját képviselni tartozván, azzal szembe nem 
helgezkedhetik. Kath. teológiai katedrán természetesen 
a kath. Egyház felfogása bir elsősorban jogosultsággal, 
s a kath. tudomány kandidátusai — bár ahhoz is 
joguk van, hogy a különböző, sőt ellentétes teóriákat 
és hipotéziseket is megismerjék, minek híján a 
tudományművelés csak csonka lehet — mégis kétség-
telen igényök van arra, hogy az általános egyházi 
álláspontot mint legfőbb és igazi tanítójukét, meg-
ismerjék. Hiszen valójában ők nem X Y doktornak, 
hanem az Egyház tanításának hallgatói. Következés-
kép a CB tételeivel ellenkezőket tanítani fegyelmi 
vétség. 

Ez, és semmi más. Nem herezis, hiszen a tételek 
nem dogmák, sőt nem is lehetnek azok, már tárgyuk 
természeténél fogva sem. (Eltekintünk a 2. és 3. 
pontban érintett kánoniság kérdésétől, melyet nem 
ez a dekrétum, hanem a trienti zsinaté döntött el.) 
A szentkönyvek keletkezésére és szerzőikre vonatkozó 
kérdések történetiek és kritikaiak, de nem dogma-
tikaiak. 

De hogy állunk már ezek után a tudomány és a 
kutatás szabadságával? Nem ferde dolog-e, történeti 
és kritikai kérdéseket a tekintély szavával dönteni el ? 

Említettük, hogy a CB tételei nem irreformabi-
lisak, nem feltétlen igazságok. Ha akár ezeket, akár 
a továbbiakat figyelmesen olvassuk, feltűnik, hogy 
sehol sincs szó apodiktikus és végérvényes kimondás-
ról, hanem a tradíció történeti tanúságait oly 
könnyen feláldozó vagy lebecsülő kritika érveléseiről 
van kimondva, hogy azok a tradicionális tételek 
megdöntésére korántsem elég erősek. Ezt az el-
fogulatlan elme, mely a történeti módszert kellően 
értékeli, a legtöbb tételre vonatkozólag könnyen 
belátja. Hiszen történeti kérdésekben történeti tanú-
ságok a perdöntők, nem pedig a kritikai érvek. De 
megtörténhetik, hogy e történeti tanúságok értékét 
a pártatlan kritika leszállíthatja, s így azután egy-
egy vitás kérdésben már kétségessé vált tradíció áll 
szemben a sohasem teljesen biztos kritikai érvekkel 
(melyek valamely szentkönyv nyelvi és szerkezeti saját-
ságaiból, tartalmának különféle vonatkozásaiból, tehát 
a legtöbbször igen nehezen megítélhető, sőt több-
féleképen is felfogható mozzanatokból merítvék). 
Előáll most már bizonyos probabilitas, talán épen 
aequiprobabilitas, mely mellett a tradíció mindig 
legalább annyit mondhat : in possessione sum! 
A kritikai érvelésnek tehát jókora fölénybe kellene 
jutnia a tradícióval szemben, hogy ennek elejtésére 
bírja az óvatos kutatót. Ilyen esetben az elejtés 
minden nehézség nélkül megtörténhetik, mert az 
ellenérveknek a dekrétumokban íeltételezett elég-
telensége már megszűnt. 

Ilyen módon tovább kutatni tehát nincsen el-
tiltva a kath. hittudósnak. Kutatásának eredményeit, 
mint a tradicionális álláspont ellen felhozható ér-
veket és nehézségeket úgy élőszóval, mint Írásban 
elő is adhatja, de sohasem apodiktikus vagy a CB 
tételeivel szemben polemizáló alakban. Ilyen érte-
lemben és mértékben meg van a tudományos véle-
ményszabadság is. 

II. Fritz Tillmann dr. szerkesztésében egy német 
nyelvű újszövetségi fordítás és kommentár indult 
meg Berlinben. Munkatársai a szerkesztőn kívül 
F. Maier, M. Meinertz, J. Rohr, J. Sickenberger, A. 
Steinmann, W. Vrede. A művet a Szentszék «ab 
institutione clericorum omnino expungendum esse 
mandavit et praescripsit.» Kopp kardinális levele 
kíséretében indultak meg a munka Lieferungjai, 
melyek elsejében Sickenberger az újszövetségi kánon-
és szövegtörténetet írta meg a nyelvészeti és tartalmi 
kritikával együtt. Maier bevezetést nyújt a szinopti-
kusokhoz, különös figyelmet szentelve a szinoptikus 
kérdésnek. Grafikus szemléltetésekkel mutatja be a 
tényállást. Tartózkodás nélkül emeli ki az ú. n. két-
forrásos elmélet (1. fent) előnyeit, habár nehézségeit 
sem hallgatja el. A szinoptikusok szavahihetősége 
kimerítő tárgyalásban részesül. 

Az első evangéliumnál Maier (3. Lieferung) 
nyomatékosan védi a gyermekség-törlénet igazságát, 
az Úr keresztelésénél kijelentett istenfiúság meta-
fizikai értelmezését és a megkisértetés messiási karak-
terét (a második és harmadik kísértésben látomá-
sos élményekkel kellene számolnunk). Mélyreható 
magyarázat kiséri a hegyi beszédet. A Miatyánk 
«holnapra való» kenyerét materiálisán érti. A válási 
tilalomnál (5, 32.) a napnxxbç Xóyou Tiopvsiaç, Vulg. : ex-
cepta fornicationis causa kitételt «abgesehen sogar 
vom Fall, dass er es aus Anlass von Unzucht tut» 
értelemben fogja fel. Kafarnaumot hajlandó Chân-
minjêh-xe 1 azonosítani. — Steinmann (4. Lief.) védi 
az Ap. csel. történetiségét. — Rohr a zsidókhoz írt 
levél direkt szerzőjének (1) a levél alexandrinizmusai 
miatt Apollos-t tartja (5. Lief.) — Meinertz sz. Jakab 
levelét az apostoli zsinat idejéből származtatja. 

III. A Jézus létezése körül támadt polemikus 
irodalom, mely garmadával termelte a «Hat Jesus 
gelebt?» című iratokat, észrevehetően nyugvópontra 
jutott. Hölszky Károly. 

Hegedűk, cimbalmok 
jótállással, szolid kivitelben olcsón. Iskolák, 
hangjegyek. Elsőrendű gramofon, eufon 25 K-
tól. Lemezek 2'40 korona. Harmonika, fu-
vola, citera, síp, kürt, dob stb. Kuliffay 
cimbalomiskola magántanulásra 7 korona. 
Tilinkóiskola 2 korona. — Mindennemű 

k a p h a t ó k ^ HORVÁT H-llál, 
Budapest, Rákóczi-út 56. szám. (Udvarban). 
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P . D. B u z y : In troduct ion aux p a r a b o l e s 
é v a n g é l i q u e s . Paris. Lecoffre. 1912. XXIV. és 476. 
Ára 4 fr. 

A racionalista szentiráskritikának megvan az 
az egy érdeme, hogy támadásaival feleletre készteti 
a konzervatív tábor embereit. Jülichernek még 
1899-ben megjelent műve: Die Gleichnisreden Jesu 
is ilyen támadás volt, mely a pro és contra-művek 
egész sorozatát provokálta. Buzy, a Jézus szent 
Szivéről nevezett betharrami társaság tagja és a 
Szentirástudományok tudora is utóbbiakhoz csatla-
kozva, jelen művében kizárólag a példabeszéd elmé-
letével és történetével foglalkozik különös tekintettel 
az evangéliumi példabeszédekre. Művét három részre 
osztotta. Az I. részben tárgyalja a parabolát «en 
dehors de l'évangile», élesen megvonva a határ-
vonalat a példabeszéd, a mese és az allegória között, 
előkelő, nyugodt hangon polemizálva főleg Jülicherrel 
és Loisy-val. Azután tárgyalja a zsidó Maschal-t, 
úgy az ószövetségi Szentírásban, mint a rabbinusok-
nál. Végre a klasszikusok — Aristoteles, Quintilian — 
példabeszédeiről szól. A II. részben a synoptikusok 
paraboláival foglalkozik. A parabola meghatározása 
után : discours sapientiel, avec prédominance du 
concept de comparaison, bebizonyítja e parabolák 
eredetiségét, Jülicher és Loisy sok kifogásának 
ügyes cáfolásával. Azután a parabolára vonatkozó 
synoptikus helyeket (Mt 13, 10—17. Mk 4, 10—12. 
Lk 8, 9—10.) leszi alapos vizsgálat tárgyává. Szerinte 
a parabola büntetés a zsidó nép részvétlenségére, 
de oly büntetés, mely egyúttal Isten irgalmát is 
magába zárja, mert homályosságával is érdeklődésre 
akarta nevelni, kényszeríteni a népet. Végre az utolsó 
részben a IV. evangélium paroimiáival foglalkozik, 
cáfolva ellenfeleinek vádjait, mintha érthetetlenek, 
valószínűtlenek volnának s következőleg nem is 
Krisztustól erednének. Buzy ezzel szemben azt fejti 
ki, hogy magjuk kétségkívül Krisztustól származik, 
de fogalmazásukban az evangélistának is van személyes 
része, bár mindig a Szentlélek sugallatából. — Buzy 
mindvégig nagy jártasságot árul el a Szentirástudo-
mánynak minden ágában. A higgadt tárgyalási mód 
a nyugodt hang, amelyen ír és polemizál, csak 
előnyére vannak művének. Bészünkről is megerő-
sítjük szavait, melyekkel vállalkozását — annyi jeles 
munka után — mentegeti: nem végzett felesleges 
munkát, sőt jó és hasznos munkát végzett. 

Bab ura László dr. 
Off ic ium Majoris H e b d o m a d a e . Editionovis-

sima. Taurini, Typogr. P. Marietti. 1913. A turin-i 
Marietti cégnek ezen legújabb kiadványa már a 
«Divino Afflatu» constitutio rubrikái alapján készült 
és tartalmazza a nagyhétre és husvét-hetére vonatkozó 

breviariumi és missale-beli szövegeket, de hang-
jegyek nélkül; függelékben az ezen időben esetleg 
kommemorálandó ünnepek antifonáit, versiculus-ait 
és oratio-it közli. A kiadvány 16° nagyságban 464 
oldal terjedelemben jelent meg; a breviariumi szö-
vegek képezik az I. részt (1—296. I.), míg a mise-
szövegek egészen külön a II. részben foglaltatnak. 
A papir finom és könnyű, a kiállítás tetszetős. Ára: 
fűzve 4 fr., maroquin vászonkötésben pedig 5 fr. 50. 
Melegen ajánljuk olvasóink pártolásába most a nagy-
hét előtt. Megrendelhető a kiadónál (Torino, Via 
Legnano 23.) és a Szent-István-Társulat könyvkeres-
kedésében. H. 

J e l e n t é s a P á z m á n y - i n t é z e t S z o c i á l i s 
K ö r é n e k öt év i m ű k ö d é s é r ő l ( 1 9 0 6 - 1 9 1 1 . ) . 
Összeállították a Szociális Körnek ez évi tagjai. 
Wien, Pázmáneum, 1912. 

Mihályfi Ákos dr.-nak, az 1906-ban alapított 
Szociális Kör «szellemi atyjának» szép előszavával 
jelent meg ez a 47 lapra terjedő füzet, melyben a 
derék, törekvő pazmaniták beszámolnak Szociális 
Körük irányáról, az alapításnak történetéről, a kör-
ben végzett munkáikról, pártfogóik és jótevőikről, 
elég gyengén álló pénztárukról és fejlesztést kívánó 
szakkönyvtárukról. «Akik ezt a beszámolót össze-
állították — mondja az előszó — nem irodalmi ba-
bérokra vágytak, nem is akartak másokat oktatni, 
csak bizonyítani akarták, hogy a köteles tanulmá-
nyokon felül is dolgoztak és be akarták mutatni, 
hogy mit dolgoztak. — Ez pedig mind felemelő, meg-
nyugtató s feltétlen dicséretet érdemel.» 

Akik még a régi Pázmáneum növendékei voltak, 
azokat meglepi ez a kifelé ható munkásság, mely 
valami új vonás a régi, hagyományosan jó, de zár-
kózott szellemen. Méltóan és szépen körvonalozzák 
a kör irányát és célját, s jól esik látnunk a kör 
alapszabályainak egyik idézett pontjából (13.1.), hogy 
a tagok minden feltűnés, tudóskodás és külsőség 
mellőzésével a legigazibb értékre, mely korukhoz, 
állapotukhoz illik, vágynak: ismereteik gyarapítá-
sára, jó szellemmel és a szociális kérdés terén 
minél szélesebb tájékozódással való törekvésre. 

Jól esik látnunk, hogy elöljáróik, legfőbb támo-
gatóik, s hogy olyan nagy egyéniségek biztatása mel-
lett, mint bold. Zichy Nándor gróf, Bálás Lajos rozs-
nyói püspök, Darányi Ignác, Apponyi Albert gróf 
stb. állandó, szorgalmas munkát végzett a Szociális 
Kör. Öt év alatt 79 gyűlésben 64 szociális témát 106 
előadó és pótelőadó tárgyalt. 

Olyan derék munka ez, hogy amire ezek a fiatal 
emberek most őszinte lélekkel vágynak, de amit alig 
mernek sejtetni, mi ki is fejezzük. Kevés anyagi tá-
mogatás (alapító tagság csak 50 K, pártolásul, könyv-
tár-gyarapitásra elég csekélyebb összeg is) kell nekik 
elismerésül, buzdításul, de különösen szakkönyvtáruk 
gyarapítására. Cimök: Szociális kör elnöke, Wien, 
IX., Waisenhausgasge 14. vb. 
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K e r e s z t é n y m a g y a r n é p ü n k g a z d a s á g i 
r o m l á s a . Szociálpolitikai tanulmány. Irta : Mik-
l ó s s y I s t v á n . Nyolcadrét, 150 oldal. Ára 3 K. Kap-
ható a Szent-István-Társulat könyvkereskedésében. 

Mindazokat az igazságokat, amelyeket Miklóssy 
István ebben a könyvében megírt, mindenki láthatja, 
akinek szeme van. Láthatja, hogy a termőföld sza-
kadatlanul gazdát cserél. Keresztény földmívelő-
népiink földbirtok-állománya évről-évre kevesbedik. 
Ellenben a zsidó birtokosok száma és földbirtokaik 
térmértéke ugyanabban az arányban szaporodik. 

Miklóssy István nagy szorgalommal vármegyén-
kint kimutatja, hogy hány hold föld került zsidó 
kézre. Eszerint a zsidóság telekkönyvi tulajdonjoggal 
megszerzett 2 millió 116 ezer 279 hold földet; a 
zsidóság által bérelt arisztokrata, főpapi, városi és 
alapítványi birtokok nagysága 1 millió 925 ezer 
807 hold. A zsidóság által bérelt nem arisztokrata 
birtokok nagysága 789 ezer 391 hold. Összesen tehát 
4 millió 831 ezer 477 hold földbirtok van a zsidóság 
kezén. 

De mivel a szerző itt csak a 100 holdnál nagyobb 
birtoktestekre vonatkoztatja adatai t ; azt lehet mon-
dani, hogy a 100 holdon alóli birtokokból is jut a 
zsidóságnak mintegy 150 ezer hold legalább is. 
Kerekszám megállapíthatjuk, hogy körülbelül 5 millió 
hold föld van a zsidó kézen és ez még mindig sza-
porodni fog. 

Igen érdekes és tanulságos táblázatos kimutatás-
ban vármegyénkint és országrészenkint kimutatja a 
szerző a zsidóság térfoglalását, és ebből azt látjuk, 
hogy a Dunántúlra és a Duna-Tisza közére, a Tisza 
mindkét partvidékére esik a legnagyobb térfoglalás, 
vagyis a fajmagyarság, a legjobb magyar földek 
vidékére. 

Vagyis a zsidóság a legjobb ősi földekről, az 
Alföldről és a Dunántúh-ól szorítja ki a fajmagyar-
ságot. Ugyaninnét történik a legnagyobb kivándorlás. 
Igaza van tehát Miklóssy Istvánnak még könyve 
címében is, mikor a keresztény és magyar népünk 
gazdasági romlásáról beszél és a javítás módját a 
keresztény szocializmusban keresi és találja fel. 

Érdekes Miklóssy Istvánnak fejtegetése, hogy a 
keresztény magyar népet a negyvenesztendeig űzött 
szabadelvű politika juttatta erre a sorsra, hogy most 
kiszoríttatik hazájából. Nemes hévvel, megkapó faj-
szeretettel és a haza rajongó szeretetével írja Miklóssy 
István népünk gazdasági romlásáról ezt a munkáját , 
és csak egyben téved, hogy ezt a végromlást kizáró-
lag a zsidóságnak tulajdonítja, holott abban épen 
oly nagyrésze van a mi keresztény magyar népünk 
élhetetlenségének és különösen középbirtokosaink cél-
talan urhcitnámságának. 

A zsidó tulajdonképen népünknek és a földes-
urainknak ezt a hibáját használta ki, zsákmányolta 
ki a maga gazdagodására. A gazdasági harcban lusta 
vagy elgyengült magyarokat könnyen legyőzte, elfog-

lalta helyeiket a földbirtokban és a politikai hata-
lomban. Ezeket a mi népünk, a mi földesuraink 
hibáit is tehát épen olyan szorgosan kell vizsgál-
nunk, mint figyeljük a zsidóság térfoglalását, külön-
ben nem jövünk rá az igazságra és nem találjuk 
meg a bomlás ellenszerét, orvosságát. 

A zsidóság vagyonosodása tulaj donképen 1850. év 
után, az osztrák abszolutizmussal kezdődik, amikor 
a zsidók ingatlan és ingó vagyonszerzési joggal, vagyis 
teljes polgári jogokkal felruháztattak. Az ugyanakkor 
behozott ősiségi császári patens folytán szabaddá 
tétetett a föld és keresztülvitetett a földtehermente-
sítés, vagyis az eddigi földesurak jobbágyi, földes-
úri szolgálmányai megváltattak, földtehermentesítési 
papírok alakjában, melyek öt százalékkal kamatoz-
tak. (Legkitűnőbb értékpapir.) Ez a szabad vagyon-
szerzés és ez a földtehermentesítési kitűnő papiros 
lett a hazai zsidóság első milliomosainak gazdagodási 
forrása. A gentry földesurak sehogysem tudtak bele-
illeszkedni az új gazdasági helyzetbe. Potomáron el-
adogatták kitűnő papírjaikat, az öt százalékkal kama-
tozó földtehermentesítési kötvényeiket, persze a házi 
zsidaiknak. Ezzel egyszersmind parlaggá tették föl-
deiket, amelyeket eddig ingyen a jobbágy munkált 
meg, most pedig a papír szolgált volna a jobbágyi 
munka pótlására, mezőgazdasági forgótőkéül. Ámde 
ez elúszott. Következtek az apróbb, a nagyobb köl-
csönök, végre a licitáció. így lett a földtehermente-
sítés a gentry romlásának egyik főbb oka és a világ-
piacokon, az értéktőzsdén, a gazdasági, forgalmi 
világban iskolázott zsidóság gazdagodásának forrása. 

Persze, hogy a ravaszság, a vagyonszerzési esz-
közök meg nem válogatása és a faji összetartás, 
szövetkezés is sok helyen szintén közreműködött a 
zsidóság gyors meggazdagodására. De nagyjában és 
általában nem is kellett ily eszközökhöz folyamodni, 
hisz egy kevés számító üzleti szellem elég volt arra, 
hogy tisztességtelen eszközök alkalmazása nélkül is 
meggazdagodjék a jól spekuláló zsidó üzletember, 
kivel szemben állott a tájékozatlan, piaci, gazdasági 
kérdésekben járat lan földesgazda. 

A nemesi kúriákból és földbirtokból lassan-
kint kilicitált gentry aztán a hivatalnoki pályákra 
tódult. Úgy hogy a zsidóság megint intelligens ver-
senytárs nélkül maradt a gazdasági téren, ahol egye-
dül és kizárólag a zsidóság maradt az intelligens 
vezető. 

De vezető nélkül maradt a nép is, mely eddigi 
földesuraival, kik azelőtt mintegy gyámjaik voltak, 
most mint szolgabirákkal, állami, községi és törvény-
hatósági tisztviselőkkel, állott szemben, és ezek a 
rideg hivatalos emberek csak hatalmukat tudták érez-
tetni a föld népével, nemhogy támogatták volna a faj-
magyarságot, hanem még a hivatali korrupció folytán 
mindig a zsidónak adtak igazat. Ezek aztán bejutottak 
hasznos bérletekbe,állami ésközségi hasznothajtó jogo-
sítványok, koncessziók birtokába. Egyszerre minden 
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hasznot hajtó jogosítvány a zsidóság kezébe került. 
A keresztény pedig maradt alapítványokból élő lel-
kész, állami ellátáson élő közhivatalnok, vagy föld-
túró alacsony napszámosember, vagy a létért keser-
vesen küzdő telkesgazda, kinek munkája legkeve-
sebbet jövedelmezett, minthogy a föld a leghálát-
lanabbul fizeti vissza a megmunkálással já ró verej-
téket. Végre aztán túl is adott ezen a hálátlan görön-
gyön és elment gyári munkásnak, hol 5—6 korona 
a napibér, és nem kell rettegnie a májusi fagytól, a 
júniusi jégveréstől, a fdoxerától stb. Kivándorolt 
külföldre, Amerikába, hogy jó napibért kapjon. 
A földjét pedig eladta a zsidónak, mert ennek min-
dig van pénze. 

így aztán summa-summárum 50—60 év alatt 
csakugyan a gazdasági romlás azon szomorú álla-
potába jutottunk, melyet Miklóssy István kitiinő 
könyve oly megdöbbentő valósággal, mintegy rémü-
letet keltve, tár elénk. 

Abban is igaza van Miklóssy Istvánnak, hogy 
ezen a lejtőn csak a legerélyesebb, a legnagyobb 
erővel kifejtett szövetkezés és gazdasági ellenállás 
szervezése által tudjuk megállítani az országot. Első-
sorban a népet gazdaságilag kell nevelni, képezni, 
kiművelni, fölvilágosítani. Másodsorban a fogyasztó 
piacok felett az uralmat kell a közvetítő kereskede-
lem kezéből kicsikarni, mely egyaránt megrövidíti 
a termelőt és fogyasztót, és harmadsorban a keresz-
tény polgári, kereskedő- és iparostársadalmat kell 
megteremteni. Periculum in mora! 

Dr. D. J. 
F l n d o r o v i t s Z s i g m o n d , M á t r a - V e r e b é l y i 

S z e n t k ú t . Mezőkövesd, 1913. (40 lap.) E füzet rövid 
leírását és történetét nyúj t ja ezen 700 éves kegy-
helynek és az ott végbement gyógyulásoknak és 
imameghallgatásoknak, majd az ott élt remetéknek 
és papoknak névsorát és feljegyzésre érdemes ada-
tait, végre a kegyhelyi jelenlegi zarándoklatokat is-
merteti. Néhány verses énekkel záródik a füzet. 
Ajánljuk az érdeklődők figyelmébe. Ara 30 fill. z. 

VI. KATHOLIKUS VILÁGSZEMLE 

Ausztria. 
R o s e g g e r Pé ter költő a Los von Rom-ot hir-

dető protestáns le lkészek ellen. Ez az osztrák költő 
általában mint a «Los von Rom» mozgalom barátja volt 
eddig ismeretes. De Rosegger végre reá jött arra, hogy 
a Németországból Ausztriába áttelepülő és itt á Los von 
Rom mozgalmat vezető lutheránus prédikátorok nagyobb-
részt már nem is hivő keresztények és így nemcsak Rómá-
tól, hanem a kereszténységtől távolítják el a lelkeket 
propagandájukkal. Rosegger ezen felfogását Miihlpfort 
a mürzzuschlag-i ev. lelkészhez — ki tőle a lelkészlak 
építéshez segélyt kért — intézett levelében nyilvánítja 
ki, melyben megtagadván a kért segélyt, így ír : 

«Mióta a Német Birodalomban az evangelikus vagy 

inkább evangeliumnélküli («unevangelisch») modernisták 
szóhoz jutottak, és a kinyilatkoztatásnak messiási eszmé-
jét szóban és írásban olyan triviális módon elvilágiasí-
tották, hogy abban Istenre és vigaszra vágyó lelkek mái-
örömüket sem találhatják, azóta Ausztriában is kárt 
szenvedett az «evangelizmus». Olyanok, kik tisztább 
kereszténység után vágyódva tértek át az ev. egyházba, 
azt látják most, hogy mennyire ellaposodik a protes-
tantizmus a racionálizmusban és egészen beleolvad a 
teljes hitetlenségbe. Ily messze nem akarnak és nem 
tudnak elmenni a legtöbben, mert ők vallást, nem 
pedig tudományt és filozófiát akarnak. Hiszem és tudom, 
hogy Ön, lelkész úr, nem ért egyet ezen modern irány-
zatokkal, annál inkább megértetheti tehát másokkal azt, 
hogy a modern protestantizmus, vagy inkább protestáns 
modernizmus az egyházi életet felbontja és azt fogja elő-
idézni Ausztriában is, hogy az egyházi élet iránti érdeklődés 
ellanyhul. Ezt én nagyon sajnálom, aki mindig oly 
sokat tartottam a vallási érzületről, legyen az katholikus, 
avagy evangelikus.» 

Az Alig. Ev. Luth. Kirchenzeitung közli e levelet, 
helytelenítve a Los von Rom prédikátoroknak «modern» 
(^racionalista) tanait. 

Német-Birodalom. 
Az Evang. Bund agitációja a jezsuita-törvény 

eltörlése ellen. Ez a hitelvileg racionalista alapon 
álló, célzatát és fő tevékenységét illetőleg antipapális 
propagandát űző egyesület most az egész Német-Biro-
dalomban megüti a tam-tam-ot, a hadi dobot, a katho-
likusok és a jezsuiták ellen, hogy lángra lobbantva a 
«furor Lutheranus»-t, megakadályozhassa azt, hogy a 
«Bundesrath» is hozzájáruljon a jezsuitatörvény eltör-
léséhez. Ha a német protestáns egyházi lapokat olvas-
suk, azokban most a főtéma a Jézus-társaság; de ezzel 
nem érik be, hanem az egész országban gyűléseket is 
tart az «Evang. Bund», amelyekben valóban nem az 
«evangelikus szeretet» jegyében agitálnak a katholikusok 
és a jezsuiták ellen. Jellegzetes volt az utóbbi napokban 
a Frankfurt-ban megtartott Bund-gyülés, amelyen 
Bornemann tanár vitte a főszót és nem átallotta szemé-
lyében és hivatalos minőségében is meggyanúsítani 
dr. Spahn-1, a centrumpártnak, a jezsuita-törvény eltör-
lése iránt benyújtott javaslat felett tartott vitában, vezér-
szónokát. Spahn Péter ugyanis a frankfurti országos 
főtörvényszéknek elnöke. És Bornemann, utalván azon 
vádakra, amelyeket egy brosúrában ő (Bornemann) a 
jezsuiták iratai alapján emelt a jezsuiták ellen, így 
aposztrofálja Spahn-t : 

«Dr. Spahn úrnak sürgősen ajánlom e brosúra el-
olvasását. Vagy nem tud dr. Spahn a jezsuita-rend 
egyes tagjainak nyilatkozatairól és ez esetben nincs neki 
szava a jezsuita-vitában, vagy pedig tud róluk és ez 
esetben (1) helyesli is azokat, vagy pedig úgy tesz, mintha 
nem tudna róluk (1). És ez az ember akar legfelsőbb 
helyen igazságot szolgáltatni 1» A Germania és a Köln. 
Volkszeitung egyaránt méltatlankodással utasítják vissza 
ezt a megsértését dr. Spahn-nak, aki mint a Német-
Birodalom jogászainak és politikusainak, irodalmi téren 
is, egyik legjelesebbike köztiszteletnek örvend és a német 
Reichstag-nak 1895/8. években nagytekintélyű alelnöke 
is volt. Fia : Spahn Márton a strassburgi egyetemen az 
újkori történelem tanára («katholikus» tanszék). 
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Jatho volt kölni ev. le lkész halála. A liberális 
és hipermodern elveiről hiressé vált Jatho Károly meg-
halt március 1-én. Jatho 62 éves volt és 1891. óta volt 
kölni lelkész. Jatho kiváló szónoki képességekkel birt, 
de szónoklatai ellen orthodox protestáns részről már 
1905. óta szenvedélyes panaszok emelkedtek; Jatho 
ugyanis feladta az összes dogmákat, Jézus istenségét is 
tagadásba vette, végre a személyes Isten hitét is feladta 
és monisztikus isten-fogalmat hirdetett. Ezért 1911. év-
ben az egyházi főtanács elmozdította állásától, nyug-
díjának meghagyása mellett. Ezen Ítélet kapcsán a 
Jatho-t védő liberális protestáns theologusok és orthodox 
protestánsok közt nagy vita támadt, amelyben Harnack, 
a liberális theologia vezére is résztvett, de még ő sem 
adott igazat Jatho-nak, ami mindenesetre következetlen-
ség volt Harnack-tól, mert az ő álláspontja és Jatho 
tanítása közt nincs is lényeges különbség. Harnack a 
következetlenség vádjától úgy igyekezett szabadulni, 
hogy mult évben védelmére kelt a Jatho-xal azonos 
elveket valló Traub lelkésznek. Euchen jenai tanár, 
vallásbölcsész azonban továbbra is ellenfele maradt 
Jatho-nak és szemére hányta leplezetlen monizmusát. 
Ez a vita úgyszólván áthidalhatatlanná tette azt a szaka-
dékot, amely a liberális, modern protestáns theologiát 
az orthodox lutheránizmustól elválasztja. Ennek a 
szakadásnak lesz mérföldköve Jatho neve a protestan-
tizmus történetében. 

Belgium. 
Az anvers- i községtanács «védi» betegjeit a 

kathol ikus orvosok ellen. Az anversi városi kórház-
ban három sebészeti alorvosi állás volt üresedésben, 
amelyekre csupán három folyamodó volt : Eiler, Leclef 
és Notteau, mindahárom gyakorló katholikus. A kórházak 
tanácsa és az esküdtek testülete proponálták őket, pedig 
e testületek is minden inkább, mintsem katholikus 
szelleműek. A városi tanács azonban megtagadta a 
három jelölttől a kinevezést. Erre az esküdtek testületé-
nek elnöke, Desguin, bejelentette a városi tanácsnak, 
hogy más folyamodók nem lévén, a kórházi szolgálat 
fennakadása fogna bekövetkezni, ha a nevezetteket a 
tanács ki nem nevezi. 

Most Belgiumban kíváncsian várják Anvers város 
«radikális» tanácsának újabb döntését. Egy anvers-i 
radikális lap ilyen szavakkal tüzeli a tanácsot a hozott 
határozat mellett való kitartásra : «Nem szabad a mi 
kórházainkban klerikális, küzdő orvosokat alkalmazni ; ez 
veszély volna betegeinkre nézve, akiket meg kell védenünk.» 
A Journal de Bruxelles megdöbbenve mutat reá az 

antiklerikálisoknak ezen türelmetlenségére, amely a 
betegeket inkább az orvosi segítségtől is megfosztja, 
semhogy vallásilag másképen gondolkodó orvosokat 
bocsásson közelökbe. Mindenesetre furcsa védelme a 
betegeknek, akiknek többsége még hozzá bizonyosan 
hívő katholikus. És azért az antiklerikálisok és szabad-
gondolkodók mégis az egyházat vádolják türelmetlen-
ségről. 

Nagy-Britannia. 
Bész le tek a walesi szeparációról. A walesi 

disestablishment-bill folytán az anglikán vallás meg-
szűnt államvallás lenni Wa/es-ben, csak úgy, mint már 
régebben Irlandban (1869.). A szeparáció folytán tulaj-
donképen az eddigi államvallástól vagy el kellett volna 
teljesen venni az eddig élvezett egyházi összes javakat és 
jövedelmeket, vagy pedig megosztani a többi egyházakkal. 
De ezeknek az egyházaknak (kath., methodista, baptista, 
kongregacionalista stb.) képviselői a parlamentben ki-
jelentették, hogy nem reflektálnak a részesedésre és azért 
a parlament meghagyta az anglikánoknál az egyházi épü-
leteket és az eddig az állampénztárból élvezett jövedel-
mekből (összesen 5V4 millió) 4Vé milliót, amelyet 1662. év 
után tett alapítványok kamatai cimén fizet az állam 
továbbra is, míg az 1662. év előtt tett (részben régi 
katholikus) alapítványok kamatait (összesen 1 millió) 
világi, emberbaráti célokra fogják fordítani. 

Franciaország. 
Guiraud tanár el i téltetése a laikus iskola 

miatt. A március 3-án megkezdett, a laikus iskola javas-
lat felett való, tárgyalásoknak előszele fújdogált már az 
utolsó hetekben. Guiraud besançoni jogtanár, mint a 
«Confédération des associations des pères de familles» 
besançon-kemletbeli elnöke, körlevélben szólította fel a 
szülőket, hogy őrizzék ellen az állami iskolákban a 
tanítás neutralitását. Emiatt a laikus tanítók szövetsége 
(fédération laique des instituteurs) panaszt emelt ellene 
a besançoni «conseil universitaire» (tankerületi tanács) 
előtt, amely azonban Guiraud-t felmentette. A besançoni 
Université (tankerület) elnöke ekkor felsőbbségi utasí-
tásra a közoktatási főtanácshoz («Conseil Supérieur de 
l'Instr. Publ.») felebbezte meg a dolgot, ahol Guiraud 
védelmében főleg arra hivatkozott, hogy ő csak az állami 
iskola «neutralitás»-át akarta biztosítani, ami, a törvény 
is ezt irván elő, nem tehető panasz tárgyává. A főtanács 
azonban hibásnak mondotta ki Guiraud-1 és határo-
zatában rosszalását fejezte ki G. eljárása felett. Ez csak 
egyik epizód abban a hadjáratban, amelyet a laikus 

M l i a i g p . 
Jurisics föáríon 

harangfelszerelő és 
harangállványgyáros 

Bpest, Rózsa-u. 51-53. 
Kath. cég. Telefon 27-51. 

Elvállal minden e szakba 
vágó munkát, u. m. : első-

rendű, tiszta- és tömörhangú 
harangok szállítását, régi ha-
rangok átöntését, régi haran-
goknak átszerelését Pozdech-
féle forgatható öntöttvas ko-
ronára, esetleg forgatható 
kovácsolt vas koronára. Ki-
kopott csapok kicserélését stb. 
Ezenkiviil készit álló és fekvő 
harangvas-állványokat jutá-
nyos áron. :: Költségvetéssel 

szívesen szolgál. 
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tanítók a szabad iskolák és az azokat támogató egye-
sületek ellen az utóbbi időben megindítottak, és amely-
nek célja az volt, hogy hangulatot csináljanak a 
március 3-án a kamara elé került iskolajavaslatnak 
(«défense de l'école laïque») radikális keresztülviteléhez. 

Nemzetközi papi liga «pro Ponti f ice et pro 
Ecclesia». A francia püspökök most megyéikben terjesz-
teni kezdenek egy, Franciaországban keletkezett új 
egyesületet, melynek neve : «Ligue sacerdotale pro Ponti-
fice et Ecclesia». A liga célja : «előmozdítani a papság 
közt és általuk a hívek közt is az apostoli Szentszék 
iránt való nagylelkű hódolatot, hogy a híveket reá vegyék 
mindent elkövetni és, ha kell, mindent elszenvedni a 
pápa és az egyház ügyéért». A liga élén Dubillard 
biboros áll, mint protector, és a Szentatya is már jóvá-
hagyta a ligát. A liga tagjai megfogadják azt, hogy 
évenkint péterfillérrel segítik a Szentatyát ; a liga 
tagjainak egyéb ígéretei nem mennek fogadalom számba. 
A liga központja Annecy-ban van (Abbé J. Ogier secré-
taire général, 14 rue Someiller. Annecy, Haute Savoie.). 
Franciaországon kívül eddig még nem hallani semmit 
e liga elterjedéséről. 

Spanyolország. 
A köte lező vallásoktatás e l törlése a spanyol-

országi iskolákban. A magánéletében vallásos ember 
hirében álló, de államkormányzati ténykedéseiben ra-
dikális programmot valló Romanones miniszterelnök 
egy királyi dekretumot készül kibocsátani, amellyel az 
iskolákban a vallásoktatás fakultatív tárggyá lenne 
degradálva. E hírnek hallatára a családapák madridi 
ligája gyűlést tartott és küldöttséget menesztett Roma-
nones-hez, hogy tőle magától kérjenek információt a 
hír valódiságára nézve. Mikor pedig ő a hírt megerősí-
tette, a küldöttek azonnal tiltakoztak a szóbanforgó 
királyi dekretum kibocsátása ellen, amely a fennálló 
spanyol törvényekkel is ellenkezik, és bejelentették a 
legélesebb harcot a kötelező vallásoktatás ügyében ; és 
nem nyugodtak meg Romanones-nek abbeli kijelentésé-
ben sem, hogy, mielőtta királyi rendelet a hivataloslapban 
közöltetnék, előbb a Szentatyának is be fogják mutatni. 
Hogy ezzel mit akar elérni Romanones, nehéz is meg-
mondani. Azt alig hiheti, hogy a pápa beleegyezését 
adja a káténak kiküszöböléséhez az iskolából; azt pedig 
nem lehet feltételezni róla, hogy visszavonja a dekre-
tumot az esetben, ha a pápa, mint természetes, a dek-
retumot ellenezni fogja. 

Észak-Amerikai Egyesült-Államok. 
Kolumbus Kristóf bo ldoggá avatása é s a 

szabadkőművesek. Mikor 1892. évben Amerika meg-
ülte 400. évfordulóját Kolumbus Kristóf által való fel-
fedeztetésének, New-Yorkban felállították Kolumbus 
Kristófnak szobrát. Azóta különös buzgalommal igye-
keznek az északamerikaiak Kolumbus Kristófnak beati-
fikációját, amely iránt még IX. Pius pápa idejében 
nyújtottak be postulatiot a Szentszékhez Franchi bibo-
ros a Propaganda prefektusa és Riario Sforza nápolyi 
bíboros-érsek. A beatifikácio iránt főleg a Szent Ferenc-
rend érdeklődik, mivel Kolumbus mint tertiarius a rend-
hez tartozott, és az ő segítőtársai is az expedíció előkészí-
tésénél a Szent Ferenc-rend szerzetesei voltak. A katho-

likus amerikaiaknak ezen nemes törekvései ellen az ame-
rikai szabadkőművesség és zsidóság nagy ellenmozgal-
mat igyekszik kelteni annak kimutatásával, hogy 
Kolumbus Kristóf «egy kincsszomjas kalóz és kalandor» 
volt. Ezen mozgalom élén a «The Secular League» ciinû 
szabadkőműves-egylet áll. Legutóbb azt is ráfogták 
Kolumbusra, hogy született zsidó volt és zsidó is ma-
radt mindvégig. Ilyen ráfogásokkal akarják megakadá-
lyozni a szektáriusok azt, hogy Kolumbus Kristófot a 
kath. egyház boldoggá avassa, attól is félvén, hogy 
azután az Egyesült-Államok védőszentjévé fogja őt az 
egyház proklamálni. 

A nagy lárma épen azt bizonyítja, hogy Kolumbus 
valóban szentéletű katholikus volt, akit még 400 évvel 
halála után is így üldöznek. Hivő kereszténynek kellett 
lennie annak, kinek első dolga, mikor Guanahani (San 
Salvador) szigetén partra lépett, az volt, hogy a ke-
resztet állította fel a parton és melléje tűzte ki Castilia 
lobogóját ; a szigetet az Üdvözítőről nevezte el és tár-
saival azonnal térdre borulva a «Te Deum»-ot és a 
«Salve Regina»-t énekelte el. 

Wilson e lnöknek vé leménye a kath. egyház 
demokrat ikus szel leméről. Dr. Woodrow Wilson, 
aki épen most vonult be a Fehér Házba, ismert nevű 
írója is az Egyesült-Államoknak. Közvetlenül hiva-
talba lépése előtt is egy munkája jelent meg e címmel : 
«Az új szabadság», amely különböző helyeken meg-
tartott beszédeit tartalmazza. E könyvben egy helyen 
keresve az amerikai társadalom bajainak orvosszerét, 
így jellemzi a kath. egyházat: 

«Az egyetlen ok, miért nem bomlott fel a középkorban 
a kormányzat az arisztokratikus rendszer hatása alatt, 
az volt, hogy a kormányhatalmat viselő férfiak legtöbb-
jét az Egyház nevelte, az a nagy vallási testület, amely 
akkor még az egyedüli egyház volt, és amelyet ma más 
egyházaktól megkülönböztetésül római kath. egyháznak 
nevezünk. A római kath. egyház akkor is, mint ma is, 
egy nagy demokrácia volt. Akkor a legutolsó parasztból 
is lehetett pap és a legobskurusabb pap is pápává 
lehetett a kereszténység felett ; és minden európai kan-
cellária, minden fejedelmi udvar Európában ezen tanult, 
fegyelmezett és tökéletes embereket uralta, a papi osz-
tályt és a nagy, uralkodó egyházat.» 

Örvendetes, hogy a világ legnagyobb demokráciájá-
nak élére ilyen férfiú került, aki, bár nem katholikus, 
így tudja méltányolni az egyház szerepét. 

VII. HÍREK A TUDOMÁNY VILÁGÁBÓL 

H. Breuil abbé, fribourgi tanár palaeo-antl iro-
pologiai e lőadása az Institut de France-ban. 
Ezt az előadást, vetített képek kíséretében, a mult 
héten tartotta meg H. Breuil abbé Párisban, aki egy-
úttal az itteni «Institut de paléontologie liumaine»-en 
is tanár. Előadásának tárgya volt bemutatni az általa 
Keleti és Dél-Spanyolország barlangjaiban felfedezett, állí-
tólag 10—12.000 éves, az ősember által készített rajzokat. 
Ezen barlangokat az abbé-tanár a monaco-i fejedelem 
által Párisban megalapított «Institut de paléontologie 
humaine" megbízásából kutatta át. Ezen barlangok 
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egykorúak a dél-franciaországi paleolitikus művészeti 
leletekkel, valamint az észak-spanyolországi, szintén 
pár év előtt Breuil által előző alkalmakkor ismertetett 
barlangleletekkel, amelyeknek rajzai a rénszarvas-
korba tartoznak, és a rajtuk látható alakok állatokat, 
vadászokat és kurtaruháju asszonyokat ábrázolnak. 
A most ismertetett dél-spanyolországi (Malagatartomány-
ban) barlangoknak megközelítése igen fáradságos volt, 
mert 40 méteres kötélhágcsóval lehetett csak hozzájuk 
férkőzni, amely kutató munkánál Breuil abbénak 
W. Werner angol ezredes volt segítségére. A Kelet-
Spanyolországban (Aehera és Albaerte vidékén) felfedezett 
barlangrajzok kistermetű nyilas embereket ábrázolnak, 
amint szarvasokra, kőszáli kecskékre, bölényekre, jávor-
szarvasokra («élans») és zergékre vadásznak, amelyek 
pedig még a csiszolt kövek kora előtt kivesztek Spanyol-
ország földjén. E rajzokon hosszúruhás asszonyokat lehet 
látni, míg a férfiak ruhát nem viselnek, hanem csak 
tollakat hordanak a hajukban, épúgy, mint most is 
még az amerikai vörösbőrüek. («Atlantisz» ?). 

Érdemes felemlíteni, hogy Begouengróf archäologus 
Montesquieu Aventés franciaországi község területén egy 
barlangban nemrég két bizonökör-szobrot talált, melyet 
az ősember agyagból készített. Ezen barlangba is igen 
nehéz volt bejutni, mert előbb 60 méternyire egy, a hegy 
alól előtörő patakban kellett a barlangba becsónakázni, 
ahonét egy két méterrel magasabban fekvő barlangba 
kellett felmászni, majd ismét még feljebb a harmadik 
barlangba, amelynek első részének falán az ősember 
által készített rajzokat, belső részében pedig a bizon-
szobrokat találták ; de ez a belső rész egészen el volt 
torlaszolva nagy cseppkőoszlopokkal, amelyeket előbb 
le kellett dönteni, bogv az agyagszobrok termébe jut-
hassanak. 

IX. K Ö N Y V S Z E M L E 
• 0 

í i o o d P á l d p : K r k ö l c s é s E r ő . Ford . ííupka Ö d ö n dr. 
E h a s z n o s m ű II. k iadásban, uj köntösben és gazdagabb 
tar ta lommal lép m i n d e n m a g y a r ifjú e l é s a ha ladás j e l sza -
v á v a l h ívogatja e x c e l z i o r o s zászlaja alá a tájékozat lan ifjút. 
H a l a d n u n k kell m i n d e n téren — kiáltja f e l é — t e h á t s e x u a l i s 
t éren i s ! S m i d ő n érezteti az ideált , koránt sem akarja, h o g y 
-ezt az ifjú bekötöt t s z e m m e l köze l í t se meg. Megvilágítja 
e lő t te az utat, rámutat az örvényekre . Diszkréten lebbent i 
fe l a s exua l i s élet t itkait bor í tó fátylat. Az igazság h i d e g 
f é n y e mel le t t nézet i ve l e végig a s exua l i s e l t é v e l y e d é s szo-
m o r ú ö s v é n y e i t , a n e m i be tegségeket . Erzi az o lvasó , h o g y 
ü r v é n y e k felett jár, de v e s z é l y azért n e m érheti , mert az író 
a h iva tásos o r v o s n a k praxisával é s a s zere tő atya fé l tő 
g o n d j á v a l k isér i i fjú o lvasójának lépteit . Szinte é szrevé t l enü l 
osz l ik szét azután a h o m á l y s k iérünk a t iszta é let verő -
f é n y e s v irányaira. Lehe t séges -e egyá l ta lán t isztán élni ? 
E g é s z s é g e s - e a t iszta é l e t ? Az igazság m e g g y ő z ő hangján 
fe le l i gen lően e problémákra s v é g ü l — mie lő t t prakt ikus 
t a n á c s o k k a l látná el az ifjút — rámutat azokra az e s z m é -
nyekre , a m e l y e k é r t csak egy t isztán é lő f iata lember k é p e s 
l e lkesedn i , s e l é b e rajzolja annak a t iszta l eány ideá lnak 
képét , aki e g y k o r h i t v e s é v é l esz s aki joggal várhatja el 
majd, h o g y egész sz ívért e g é s z sz ivet nyerjen cserébe . Az 
«Erkö lcs és Erő» kapható m i n d e n k ö n y v k e r e s k e d é s b e n , köz-
v e t l e n ü l ped ig a Szent-István-Társulat k ö n y v k e r e s k e d é s é b e n 

r e n d e l h e t ő m e g (Budapest , IV., Kecskemét i -u tca 2. sz.). Ára 
1 korona 20 fillér. 

K a t h o l i k u s S z e m l e . A Szent-István-Társulat megbízá -
sábó l szerkeszt i Mihályfi Ákos dr. e g y e t e m i tanár. A Szent-
Is tván-Társulat e k iváló fo lyó ira tának márc ius i füzete a kö-
v e t k e z ő vá l toza tos és gazdag tar ta lommal j e l en t m e g : Vargha 
D e z s ő dr. : A m a g y a r m e z ő g a z d a s á g válsága. Dolenecz József 
dr. : A vá lasz tó jog k é r d é s e Magyarországon. Egyed István dr. : 
A t ö r v é n y h a t ó s á g ö n k o r m á n y z a t i hatásköre , b. j . : Ujabb 
regénye ink . Sik S á n d o r : Az ö tvened ik zsoltár . Kö l t emény . 
Zoltán V i l m o s : A törött váza. Regény. Második k ö z l e m é n y . 
b. j. : Színházi szemle . — Külföldi folyóiratok szemléje, gd. : 
Magyar fo lyó iratok szemléje . — Könyvismertetések és bírála-
tok. Sörös : Pongrác : A t ihanyi apátság története . Ism. Dőry 
F e r e n c dr. E g y h á z t ö r t é n e l m i e m l é k e k . Ism. Karácsonyi János 
dr. Bonicz F e r e n c : Gróf Zichy Nándor . Ism. Mihályfi Akos dr. 
Aigrain: Manuel L'épigraphie chrét ienne . Ism. Zubriczky 
Aladár dr. Klimke : Der Monismus . Ism. Madarász István dr. 
Holtermann : Kurze Gesch ichte der Welt l i teratur. Ismertet i 
Szekeres Fábián. Bauer u. Remmele : Charakterbi ldung. Ism. 
M. L. dr. Körösi S á n d o r : Olasz -magyar szótár. Ism. Márffy 
Oszkár dr. Ünnepi do lgoza tok Concha Győző n e g y v e n é v e s 
tanársága emlékére . Ism. cz. Sziklay F e r e n c : Arany János 
m a g y a r v e r s e l é s e . Ism. Bittenbinder Miklós dr. Miktóssy 
István : Keresz tény m a g y a r n é p ü n k gazdasági romlása . Ism. 
f . Andor J ó z s e f : K ö d ö s napok . Ism. Sik Sándor . Szemere 
György : A két jómadár . Ism. szj. Czenk : Hivatás. Ism. szj. 

A Katho l ikus Szemlé t a Szent-István-Társulat r e n d e s 
tagjai a tag i l l e tmény része gyanánt kapják; nem-tagoknak 
előf izetés i ára egy évre 10 korona. Az e lőf izetések, va lamint 
a tagságra v a l ó j e l e n t k e z é s e k a Szent-István-Társulat igazga-
t ó s á g á h o z (Budapest , VIII., Szentkirá ly i -u . 28.) in tézendők . 

C s i z m a d i a G y u l a «Egyházi Népénektár» c i m ű ima- és 
é n e k e s k ö n y v m o s t j e l en t m e g 13-ik k iadásban, mely az esz-
tergomi főegyházmegyei hatóság által is jóvá van hagyva. 
Ezen i m a k ö n y v 500 éneket é s b ő imarész t foglal magában. 
Hogy m i l y k e d v e s és n é l k ü l ö z h e t e t l e n i m a k ö n y v e lett ez a kath. 
h íveknek , f é n y e s e n igazolja az a páratlanul ál ló eset , h o g y 
r ö v i d pár év alatt i m m á r 130 ezer p é l d á n y b a n forog köz-
kézen. — E n a g y o n c s i n o s a n kiál l í tott k ö n y v ára c s i n o s 
p a p i r k ö t é s b e n v á s z o n sarokkal 80 fill., d í s z e s v á s z o n k ö t é s b e n 
1 kor. 20 fill. Ce l lu lo id d i s z k ö t é s b e n , k ü l s ő tábláján Madonna 
k é p p e l s k a p o c c s a l ( v é d ő tokban) 2 kor. 40 fillér. Öreg-
betüs nagya lakú bőví te t t k iadás r ö v i d látók számára, tokkal 
3 korona. Hozzá való hangjegy-mel l ék le t , b e k ö t v e 1 kor. 50 
fillér. Minden 10 pé ldányra egy ingyen jár, b é r m e n t e s kül-
désse l . E g y - e g y p é l d á n y postadí ja 10 fill., a főt. p l é b á n o s urak 
b i z o m á n y b a is kaphatják. Megrende lhe tő a szerzőné l Csiz-
madia J. Gyula nyug. k.-tanítónál Balaton-Zamárdin. 

Legújabb Theologiai Irodalom. 
Bl Egyháztörténetem. 

Roure L., F i g u r e s franc i sca ines . S. F r a n ç o i s d'Assise . 
S. Antoine Le P a d o u a n . Paris, P lon-Nourr i t , 1913 (X, 283 p. 
16°). Fr. 3.50. 

Calamita, F. P., La p e r s o n a di S. F r a n c e s c o d'Assis i . 
Note d'antropologia . Bitonto, Garofalo, 1912 (XII, 304 p. 
8°). L. 4. 

Bernardi, V., Una q u e s l i o n e in teressant i s s ima per la 
apo loge t i ca et per la t eo logo , o s s i a l'Atto di F e d e e la dott-
rina di S. T o m m a s o , del B. Alberto M. e di S. Bonaventura . 
Tor ino , Marietti, 1912 (192 p. 8°). L. 2.50. 

Steffens. A., Die sel . Christ ina v. S t o m m e l n . Fulda , Act ien-
druckere i , 1912 (XII, 179 S. 8°). Geb. M. 2.50. 

Ross, Lu i se : Die Colonna. Bi lder aus R o m s Vergangenhei t . 
2 Bde. Leipzig, Kl inkhardt et B., 1912 (XII, 528 S. m. Voll-
b i ldern u. 3 Stammtaf . gr. 8°). M. 11. 
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Rieder, K., Regesta e p i s c o p o r u m Gonstant iens ium. III. 
Bd. 1384—143ö. 1. u. 2. Lfg. Innsbruck , Wagner , 1913 (S. 1—184 
Lex. 8°). M. 11. 

Wölkau, R., D e s E n e a s S i lv ius P i c c o l o m i n i B r i e f w e c h s e l . 
II. Abtlg. : Briefe a l s Pr ie s ter u. als Bischof v. Tries t (1447— 
1450). ( F o n t e s r e r u m Austr iacarum, It. Abt. 67 Bd.). Wien, 
Holder , 1912 (XVI, 292 S. gr. 8°). M. 5.54. 

Butz, G. S., T h e r ise of the Modern Spirit in Europe . 
A S t u d y of the Pre -Reformat ion Age. Boston, Sherman, 1912 
(293 p. 8°). Doll. 1.25. 

Neusee Vincentia , Die hi. Angela Merici. E in Lebensb i ld . 
2., verb . Autl. Fre iburg , Herder, 1912 (XVI, 190 S. m. 48 Ab-
bild. 8°). M. 3. 

Thompson, Fr., Ignat ius v. Loyola . E in Hei l igen leben . 
Aus d e m Engl , übertr . v. Helene v. Reuss . Kempten , Ivösel, 
1912 (XVI, 318 S. m. 14 Taf. 8°). M. 3.20. 

Schellhass, K., Deut sche u. Kuriale Gelehrte im Diens te 
der Gegenreformat ion (1572—1585.) ( A u s : «Quel len u. Forsch , 
aus italien. Archiven») . Rom., Loescher , 1912 (28 S. Lex. 8°). 
M. 1.20. 

Fries, F., Die Lehre v o m Staat bei den protest . Gottes-
ge lehrten D e u t s c h l a n d s u. der N i e d e r l a n d e in der 2. Hälfte 
d e s 17. Jahrb. Berlin, Eber ing , 1912 (173 S. gr. 8°). M. 3.50. 

O B X. KÖZGAZDASÁG E H 
HQ 

A H u n g á r i a l i a n k r.-t. 1913. február 24-én 
d. u. 3 órakor tartotta meg első évi rendes közgyű-
lését gróf Sztáralj Sándor elnöklete alatt a bank 
helyiségeiben. 

A közgyűlés elfogadta az igazgatóságnak a nye-

reség felosztására vonatkozó indítványát, amely sze-
rint a 139.11870 K-t kitevő tiszta nyereségből 5 szá-
zalékos osztalék fejében 9 K osztatik ki, 10.000 K 
pedig tartalékba helyeztetik. Az igazgatóság alapsza-
bályszerű jutalékának levonása után fenmaradó ösz-
szeget űj számlára vezetik elő. 

A közgyűlés ezután a bank felügyelő-bizottsá-
gába újra megválasztja az eddigi tagokat, új tagul 
pedig dr. Ertt Miksát. 

Szerkesztői izenetek-
A . F . K ó m a . Az ön r é s z é r ő l m é g e g y fele letet s z í v e s e n 

k ö z l ü n k , é s ezze l ket tőjük közt a vitát lezárjuk. 

J^iadóhivatali izenetek-
H á t r a l é k o s a i n k n a k . Hátrá lékosainkat fe lszól í t juk, h o g y 

e lőf izetése iket a f o l y ó I. í é l é v r e m i e l ő b b megúj í tani s z í v e s -
kedjenek . A Rel ig io e lőf izetés i é v e csak 10 h ó n a p b ó l áll é s 
így m á r az I. fé lév k ö z e p e felé járunk. 

S z . J . l k a . A c í m s z a l a g o t ki igazí tottuk. Köszönet a 
m e l e g sorokért . Tar tós jobbu lás t . Sziv. üdv. — L. I. Lengyel. 
Vívat ! Még m i n d i g j ö n n e k «Nacl izügler»-ek a z á s z l ó alá, 
onné t «bergandóc iából» is ! Sz. ü. 

Felelős szerkesztő és k iadótu la jdonos: 
Dr. HANUY FERENC, egyet, tanár ( IV . , Duna-u. 3 . ) 

Főmunkatárs és szerkesztő-helyettes : 

Dr. WOLKENBEUG ALAJOS, egyet, tanár (I., Bertalan-u. 2 4 . ) 

Siephanenm nyomda r. t., Budapest VIII., Szentkirályi-utca 28. 

Az igehirdetés. 
Első könyv : Az igehirdetés a szószéken. Homiletika. Egyházi 

szónoklástan. Első fejezet: A szentbeszéd története. Második 
fejezet : A homiletika irodalma. Harmadik fejezet : Bevezetés az 
egyházi szónoklás elméletébe. Negyedik fejezet: Az egyházi 
szónoklás elmélete. 

Második könyv : Az igehirdetés az iskolában. Katechetika. Hit-
elemzéstan. Első fejezet: Történeti fejlődés. Második fejezet: 
Általános hitelemzéstan. Harmadik fejezet: Különleges hit-
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Hybernetika. Első fejezet: Irányelvek. Második fejezet: Egyéni 
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Befejezés. 

Megrendelhető és kapható a Szent-István-Társulat könyv-
kiadóhivatalában Budapest, VIII., Szentkirályi-u. 28. és könyv-
kereskedéseiben IV., Kecskeméti-u. 2. és Szeged, Kárász-u. 10. 

Egyetemi előadások a 
lelkipásztorkodástan kö-
réből. Irta: M I H Á L Y E l 
ÁKOS dr., egyet, tanár. 
Az egyházi hatóság jóvá-
hagyásával. co A S z e n t-
I s t v á n - T á r s u l a t bizo-
mánya. o Budapest, 1912. 

A r a 0 k o r . 
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JÇeresztény világnézet és az élet. 
I r t a : BODNÁH GÁSPÁR. 

A keresztény világnézet erkölcsi életsorában 
időnkint szokatlanul hosszas, dermesztő tél ural-
kodik. Akár a fizikai világban. 

Isten, — írja Bougaud, — időnkint mintegy 
engedi, hogy az érzületek, a buzgóságok és tevé-
kenységek lobogásai téli szállásra vonuljanak. 
Hogy aztán onnan még hatalmasabban, meg-
ifjultan térjenek vissza diadalmaiknak útjaira. 

ki tagadja, hogy a mi életünk: vallási, tár-
sadalmi, politikai, tudományos és szociális éle-
tünk során viharok zúgnak, sőt bömbölnek. A két 
világnézetnek egymással szemben való állása, 

sőt összecsapása oly erős, elszánt, amilyen régen 
nem volt. 

De érezzük, tudjuk, hogy a sóhajok, az óbé-
gatások, a sérelmek idején túl vagyunk. A téli 
szállásból, ahol csüggedten, hallgatagon meg-
húzódtunk: kiléptünk. 

Valami friss, üde tavaszi levegő, nagy és új 
életkedv feszíti lelkünket. Egyszerre való meg-
mozdulás minden téren, minden irányban. Erő-
sebb napfény szóródik utainkra. Öntudatos, nyilt 
bizalom kapcsol a mi ügyeinkhez. 

Mintha orgonáink búgó hangjai bele-
vegyülnének az életnek zsongásába. Mintha éne-
keink kitörnének, keresztüljutnának szentegyhá-
zaink falain. És szószékek tűnnek elő templo-
mainkon kívül is. Felolvasó, előadó asztalainkat 
a közönségnek százai és százai veszik körül. 
Még azok is, akik templomainkból, erkölcsi 
világrendünkből, hajh! talán már rég kivándo-
roltak. S most hazafájó érzésekkel térnek vissza 
hozzánk. 

Mi ez? 
Ébredés. Megmozdulás a mozdulatlanságnak 

bilincseiből. A lelkek, a csalódott lelkeknek vá-
gyódása az örök igék után. Intellektuális érzé-
sek, mik eddig ott rejtőztek a szivek, az agyak 
bensőjében. Mint a széndarabok, melyek el-
aludni látszanak. Pedig még mindig izzásban 
maradtak. 

* 

Igaz,hogyazörök igéknek,a mi tudományunk-
nak eddig is voltak nálunk mívelői. A mi szó-
székeinkből eddig is hangzottak a tanítások. 
A mi theológiánknak nagy alakjai, hordozói 
nem hiányoztak. 

Mi más lendület, mi erősebb hulláma az 
Isten örök és szép eszméinek! Mi más kapcso-
lat az élettel, az értékekkel, a szociális exigen-
ciákkal. Mily csodás bizonysága a keresztéin? 
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igék azon benső és külső erejének, amely min-
den idők, minden nemzedék és minden intellek-
tuális vágyódások számára adatott. 

Érkezőben, talán itt is az idő, melyről a mi 
ősz pátriárkánk, Zichy Nándor így szólott: «Nem 
elég a keresztény tanoknak a templomokban 
való hirdetése, hallgatása, koránt sem elég. A köz-
életben való érvényesülését ez még nem biztosítja. 
Más is kell ahhoz !» 

A templom, a szószék, az isteni tiszteletek 
ma is szentek és mindennapiak előttünk. A mi 
hitéletünk, a mi lelkünk üdvének középpontjai. 
Ahonnan kiindulunk az élet útjára. És vissza-
térünk oda, üdvösségünk forrásaihoz. 

És azon sokak, kik még mindig kerülik az 
Isten házát. . . ime belebotlanak egy-egy felol-
vasó asztalba. És akik templomi beszédet, taní-
tást talán itjú vagy gyermekkoruktól nem hall-
gattak: egyetlen, tapintatos, gyöngéd és szerető 
előadás során felébrednek. Összehasonlításokat 
tesznek. És . . . egyszer csak a templomban talál-
ják magukat. 

Az élet mai hullámai közé új hálókat, új 
utakat, új módokat kell ereszteni, vájni. És m ű -
vészi tudással szőni. «Az élettel való kapcsolat 
a mi tudományunk igazsága és diadala leszen.» 

Mert hiába! 
Egykor, még nem is oly régen, elég volt a 

harangszó. Elég a lelkesítés, a buzgalom fel-
keltése. Ma meg kell győzni a lelkeket! Ma vilá-
gossá kell tenni a lelkek előtt, hogy a mi hitünk, 
a mi vallásunk a legnagyobb ériéke — az élet-
nek. Olyan érték, amivel még az életnél is na-
gyobb értéket szerezhetünk. 

Egykor a lelkipásztornak kötelességei voltak 
a templomban, az iskolákban, bent a hivatalá-
ban, a betegeknél. Ma ezek a kötelességek, ezek 
a tevékenységek megsokasodtak. Száz szeműek 
és száz karúak lettek. Tapintat, meglátás és előre-
látás. Szó, toll. Prevenció, feltalálás. Rögtönzé-
sek és a védelemre való készenlét. Nagy tudás. 
Szókincsek. Ömlő, lendületes előadás. 

Volt idő, mikor azzal dicsekedtek a hivők 
az idegeneknek, hogy őnekik tudós papjuk van. 

Aki elvonul szem- és világtól. Bezárkózik köny-
vei közé. És büszkék voltak, hogy ilyen papjuk 
van. Valójában mennyi kincs, az ismereteknek 
mily nagy értéke szállt sírba egy-egy tudomá-
nyos pappal. Itt is, ott is. Holt tőke volt; ma-
radt is annak. Az egyéni megnyugvások, a csu-
dás intellektuális, tiszta örömök gazdag forrá-
sai lehettek ezek az ismeretek. De az élettel 
sohasem kapcsolódtak. Nem nyílhattak meg a 
zsilipek, hogy áldásokat hordjanak a hitélet me-
zeire. 

Hány és hány nagy szellem nem tudott csak 
kiegyenesedni, nem hogy kiemelkedni abból a 
kis körből, hova hivatása vezette. 

Ha Pázmány P é t e r n e k , — m i n t azt Dudekdv. 
a Pázmány-lakomán oly hatalmasan, annyira 
aktuálisan és minden tekintetek legyőzésével ki-
fejezte—, ha a bíboros Cicerónak nincs Forgách 
Ference; ha nincs módja reá, hogy az aranyos 
imádságos könyvével lelke a távolból is haza-
hazajárjon ; keresztül vitáin és hatalmas kalau-
zán .. . nem adatik meg neki a magyar katho-
likus haldokló életével való kapcsolat: vájjon 
nem maradhatott volna el könnyen az a vér-
nélküli háború . . . a szellem háborúja, melyből a 
magyar nemzet újjászületve, Pázmány pedig mint 
a magyar kath. egyház második alapítója emel-
kedett ki. 

Ez a nagy szellemi harc, melyben Pázmány 
tolla mint egy éles damaskusi kard vagdalt szét 
minden szofizmát, minden ellenvetést, az egész 
nemzetre, az országra nézve volt döntő. 

Ma? Ez a csata, ez a harc, a keresztény 
világnézetnek ez a védelme.. . feltűnik, előbuk-
kanhat minden hitközségben, kisebb területeken, 
összejövetelekkor, társadalmi érintkezések során. 
Vasúton, hajón. Zöld vagy fehér asztaloknál. 
Tanácstermekben, gyűlésekkor. Szocialista apos-
tolok vándorútjain. Mindenütt, ahol élet van. 
Minden talpalatnyi társadalmi tér tükördarabbá 
lett, melyben a nagy keresztény világnézetnek 
küzdelme, élete, tevékenysége verődik vissza, 
ismétlődik. 

Az idők jele, hogy mikor a túloldalon azt 

ÄNGSTER JÓZSEF és FIA 
orgona- és harmonium-gyár, PEC8. 

• O Alapíttatott : 1867. évben. O O 
A bpesti Bazilika nagy orgonájának épitői. 

Csak első dijakkal kitüntetve. 
Pécsi orsz, kiállításon legelső dijjal, állami aranyéremmel kitüntetve. 

Ajánlják kitűnő hangú és erős szerkezetű 
légnyomatu és elektromos berendezésű 

ORGONÁIKAT 
a legjutányosabb árak mellett, művész ies 
kivitelben, o o O Raktáron kitűnő hangú 
harmoniumok minden nagyságban. 
Elektromos fujtató készülékek. Árjegyzéket kívánatra ingyen. 
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hirdették, hirdetik : «oltárnál a papnak a helye», 
mai időben a nép, a hivek, az ébredező intelli-
gencia veszi karjaira a tevékeny papságot. Tudo-
mányára, egyéni súlyára, tartalmas lelkére, talpra-
esett megnyilatkozásaira minden adott helyzet-
ben számít. Figyel. És ha kell, csaknem kény-
szeríti oda, hol papjait büszkélkedve látja : a köz-
ügyekben, a társadalmi, szociális munka között, 
az élő, a cselekvő hitélet vezetésében és közép-
pontjában. És főleg a keresztény világnézet jól 
felkészült védelmében. 

* 

Ezek a jelenségek, szükségletek és kívánal-
mak mind, de mind számbaveendők, mikor pap-
képzésünk magasabb kifejlesztéséről, kialakulá-
sáról beszélünk, írunk és főleg cselekszünk. 

Az elméleti képzést, a tudományos szinvonalt 
a gyakorlati ráhatásokkal kell egyes í t enünk . 

És főleg, miként ma minden képzésnél, úgy 
a papképzés terén is nagy gondot kell fordíta-
nunk az egyéniség kifejlesztésére. 

Nem ám a beteges ambíciók dédelgetésére, 
az egyéniségnek, a személyi egyéniségnek túl-
tengésére, hanem az alkotó, a maga jogos helyét 
és kiválóságát megtaláló munkás egyéniségnek 
kifejlesztésére. 

Hiszen a magyar ifjúságnak annyi és oly 
szép irányú kiválósága van, hogy büszkék lehe-
tünk reája. S lia ezen ifjúság sorában legtöbb-
ször igazán csak a szerencsés alkalmak vagy 
rendkívüli önerőkifejtések során minden időben, 
szinte meglepően tűnnek elő szónokok, írók, 
művészek, természettudósok, szociológusok és 
annyi más és más oldalú nagy erők és hatalmas 
alakok: mi termést adna a mi magyar ifjúsá-
gunk, ha az egyéni, a tudatos gyakorlati képzé-
sekre, irányításokra határozottan nagyobb gon-
dot fordítanánk. 

A papnevelőkben egykor és most is mű-
ködő Irodalmi Iskolák-nak e tekintetben sokat, 
talán nem is eléggé méltányolt gyakorlati hatá-
sokat köszönhetünk. A legtöbb nagyobb és kisebb 
írónk, szónokunk, társadalmi téren dolgozó em-
bereink itt szerzék első lendületüket. Életük, 
működésük első szálaira akadunk ezekben a 
gyakorló iskolákban. A mi nemzeti nyelvünk 
megteremtésében, fellendülésében és kiváló író-
inknak kialakulásaiban elévülhetlen érdemeik 
vannak. 

Ezeket az Irodalmi Iskolákat bele kell állí-
tani újra a papképzés nagy és ma már oly sok-
oldalú munkájába. 

S mikor szép nemzeti nyelvünk képzésére, 
fordulataira, a vele való bánni tudásra van a 
mai papnak szüksége, akkor ezeket az iskolákat 
oly képző-gyakorló műhelyekké, művészi tele-
pekké kell átszervezni, amelyekből a magyar 
kath. itjúpapság nemcsak lelkesedést, gyakorlati 
érzéket, de a továbbképzésre, önképzésre vá-
gyakozó munkáslelket hozzon ki az életbe. 

BB 
E3E3 II. AZ ÖRÖK VÁROSBÓL BB 

BB 
A N a g y l í o n s t a n t i n - í é l e j u b i l e u m r ó l . Róma 

város és Olaszország máris nagy arányokban ün-
neplik ezen jubileumot. Magában Rómában a főbb 
templomokban hírneves szónokok tartanak konfe-
renciákat N. Konstantinról, a milanói rendeletről és 
a kapcsolatos egyéb kérdésekről, de a templomokon 
kívül is egy tudományos és irodalmi bizottság időn-
kint összejöveteleket tart a Cancelleria épületében a 
műveltebb közönség részére, amelyen kiváló tudósok 
és írók foglalkoznak a jubileumra vonatkozó főté-
nyekkel; másrészről pedig népszerű előadások is 
tartatnak az egyes plébániák részére. 

A tulajdonképeni jubil. ünnepségek Fehérvasár-
napon (márc. 30.) fognak kezdődni és attól kezdve pün-
kösdig szakadatlanul tartanak, amint azt f. é. 2-ik 
számunkban (24. 1.) jelentettük. Ily közel levén már 
a terminus, a bíboros «Vicarius Urbis» márc. 3.-ára 
a Yicariato-ba hívta össze Róma város plébánosait. 
Ezen a gyűlésen Franc. Faberi assessor és a római 
előkészitőbizottságnak két pap és egy világi tagja 
elnököltek. Faberi a plébánosokkal megismertette a ju -
bileum jelentőségét, megünneplésének óriási ará-
nyait (3000 jubileumi bizottság alakult meg bel- és 
külföldön) és a római ünnepségek sorrendjét, amelyek-
nek fénypontja a Nagy Konstantin által emelt temp-
lomok legelőkelőbbikében : a S. Giovanni in Late-
rano-ban lesz; tudtukra adta, hogy már eddig kö-
rülbelül 70 zarándoklatot jelentettek be, amelyeknek 
tekintélyes része Olaszország különféle részeiből jön. 
(A magyar nemzeti zarándoklat, a Kath. Népszö-
vetség rendezése mellett, április 24-én indul Rómába. 
Lásd e zarándoklat programmját alább, a VIII. ro-
vatban.) Különösen is felhívta a plébánosok figyel-
mét az általános kivilágításra, amelyet Rómában és 
a Latiumban rendeznek május 11-én, Pünkösd esté-
jén. Ezen kivilágítás általánosságát épen a plébáno-
sok biztosithatják buzdító szavaikkal. 

Az elnökségi előterjesztéseket eszmecsere követte, 
melyben az egybegyűlt plébánosok lelkesedése nyil-
vánult meg a jubi leum ügye iránt. 

Még felemlítjük, hogy a legutóbbi tudományos 
konferenciát a «Cancelleria» nevű pápai palotában 
(itt van több «Congregatio»-nak a hivatali helyi-
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sége), e palotának «aula massima»-jában márc. 6-án 
Grossi-Gondi Felix jezsuita atya tartotta e témáról : 
Konstantinnak nagy győzelme. Ez már a második 
ilyen előadás, amelyet a római jubileumi bizottság 
az «Academia di Religione Cattolica» közreműködé-
sével rendez. 

Március 6-án fogadta a Szentatya R. Santini 
művészt, aki bemutatta a Szentatyának a németor-
szági Kissing-cég által az ő (Santini) rajzai szerint 
készült jubileumi érmeket. A Szentatya a felajánlott 
érempéldányokat elfogadta és külön kéziratban 
küldte áldását a Kissing-cégnek (Köln) és e cég mű-
helyébe az érmek előállításán dolgozó munkásoknak. 

A p á p a d e l e g á t u s a a má l ta i n e m z e t k ö z i 
e u c h a r i s z t i k u s k o n g r e s s z u s o n . Az «Osservatore 
Romano» márc. 7. számában közli, hogy az április 
hó 24 —27-ig Malta szigetén tartandó nemzetközi 
(XXIV.) eucharisztikus kongresszusra a Szentatya 
«pápai legátus» címmel Ferrata Domonkos bíborost, 
a Congregatio Sacram. praefectusát, küldötte ki, ki-
sérőiül pedig a következő pápai udvari méltóságokat 
és tiszteket: Fed. Tedeschini praelátust, az apostoli 
brévék kancellárját, Darberini herceget és W. Hum-
phrey Page commendatore pápai tiszteletbeli («di 
Spada e Cappa») kamarást (világi). 

Az A c t a Após t . S e d i s 3 . s z á m á n a k tar ta lma . 
A pápai hivatalos lapnak ezen, márc. l.-iki, most 
megjelent száma a következő közleményeket tartal-
mazza : 

I. Az «Acta Pii P. P. X.» rovatban: 1. Pápai 
breve 1912. december 18-áról, melyben az A. Ferrari 
milanói biboros-érsek által 1907. évben a milanói 
nagyszemináriumban megalapított és azóta szép 
virágzásnak indult kánonjogi fakultásnak és bemuta-
tott szervezeti szabályzatának megadja a pápai appro-
bation, a fakultást pápai tekintéllyel kánonilag fel-
állítja és megadja neki azt a jogot, hogy az ottani 
kánonjogi tanfolyamot és vizsgálatokat sikeresen 
elvégző tanulók az akadémiai gradusokra, a doktori 
gradusrais,proinoveáltathassanak. 2. Pápai «Allocutio», 
amelyet 1913. február 22-én mondott a Szentatya 
a nála Cáron kinev. érsekök ügyében, tisztelgő genova-
iakhoz. (Erről már részletesen megemlékeztünk.) 

II. A Congregatio-rovatban: 
A.)AS. Conregatio Consistorialis-nak 1911.január 

25.-iki (sic !) bullát pótló decretuma, amelyben a monte-
citorioi (parlamenti) új palota építése folytán lebon-

tásra kerülő lazarista templom («S. S. Trinitatis prope 
Curiam Innocentianam») és rendház kárpótlásául 
a nevezett Missiós Papok-nak átengedi a Sant'Apolli-
nare templomot és a vele kapcsolatos palotát, amely-
ben eddig a v-Seminarium Romanum» növendékei 
laktak és a «Vicariatus Urbis» volt elhelyezve. 
A Missiós Papok rendháza azonban köteles a «Semi-
narium Romanum» részére átengedni az eddigi 
rendház és templom kisajátítása cimén nekik já ró 
összeget, amely pénz a lateráni bazilika mellett 
most építés alatt álló szemináriumi új épület költ-
ségeire fog fordíttatni. A S. Apollinare templomnak 
ezentúl ez lesz a címe : «Trinitati Augustae, in honorem 
Apollinaris E. M.»; és a Missiós Papok ezen «unio 
ti tulorum eccl.» folytán, kötelesek eleget tenni mind-
azon terheknek, amelyek eddig a szóbanlevő két 
templommal egybekötve voltak ; ide lesz áthelye-
zendő az a felszentelendő kispapok lelkigyakorlatai 
céljaira még a XVII. században d'Aiguillon hercegnő 
által alapított exercitium-intézet is, amelyet több pápa, 
utóbb IX. Pius (1867.) megerősített. 

B.) A S. Congregatio de Religiosis-nak 1913. 
febr. 3-iki decretum generale-ja a szerzetesnő és 
női-kongregáció-tagok gyóntatásának eddig több 
decretumban («Quemadmodum S. C. Ep. et RR. 
1890. dec. 17., «Sacra Trid. Synodus» S. C. C. 1905. 
dec. 20.) szabályozott ügyét némi módosítással újból 
és egységesen szabályozza a következőképen : 1.) Női 
szerzetekben és női kongregációkban rendszerint 
csakis egy rendes gyóntató legyen. 2. A rendes gyóntató 
rendszerint csak 3 évig maradhat tisztében, de alkal-
mas más pap hiányában vagy az összes (egyébként 
bár még nem szavazatképes) rendtagok többségének 
(titkos szavazás útján megnyilvánult) kívánságára a 
püspök további 3, illetőleg 6 évre meghosszabbíthatja 
a megbízást. 3.) Évenkint többször jöjjön minden 
zárdába egy rendkívüli gyóntató is, akinél azonban 
formaszerinti gyónást végezni a nővérek nem tar-
toznak. 4.) De ezenkívül is minden női szerzetesház ré-
szére legyenek állandóan felhatalmazott papok, kik 
esetről-esetre felszólíttatva meggyóntathatják a náluk 
gyónni kívánó szerzetesnőket. 5.) Állandó külön 
gyóntatót se tagadjon meg a püspök attól a nővér-
től, ki ezt kéri, de kellő módon elejét kell venni 
a visszaéléseknek. 6.) Valamely férfiszerzetesrend 
iurisdictio-ja alá tartozó szerzetesnők gyóntatóját ezen 
rend elöljárója választja meg, de a püspök ad neki 
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gyóntatási hatalmat. 7.) Rendes vagy rendkívüli 
gyóntatóvá kirendelhetők úgy világi papok, mint 
szerzetesek, de ez utóbbiak csak elöljáróik engedel-
mével és csak az esetben, ha nem bírnak «in foro 
externo» joghatósággal az apácák felett. 8.) A rendes 
és rendkívüli gyóntató rendszerint nem lehet fiata-
labb 40 évesnél és mindenesetre feddhetetlen életű-
nek kell lennie. 9.) A rendes gyóntató közvetlenül 
utána nem rendelhető ki rendkívülinek, és eltekintve 
a 2.) alatti esetektől, újból csakis egy év eltelte után 
küldhető ismét ki rendesnek. Rendkívüliből azonban 
rendes gyóntató lehet azonnal. 10.) A gyóntatok 
semmiképen ne avatkozzanak be a zárda kormány-
zatába. 11.) A főnöknőnek nincs joga a rendkívüli 
gyóntató behívását kérő szerzetesnőtől ennek okát 
tudakolni, a kérelem teljesítése ellen akadékoskodni 
vagy csak nemtetszését mutatni is; a mégis így vi-
selkedő főnöknő első ízben a püspök által megin-
tendő, második esetben elmozdítandó, de mégis a 
S. Congreg. de Relig. előzetes tudtával. 12.) A szer-
zetesnőknek nem szabad társaik gyónását szóváten-
niök, sem a rendkívüli gyóntatónál gyónókat ócsá-
rolniok; ellenesetben bűnhődnek. 13.) A specialis 
gyóntatok tagadják meg a gyóntatást, ha azt feles-
legesnek látják; a szerzetesnők csakis lelki javuk és 
tökéletesség okáért kérhetik a speciális gyóntatót. 
14.) Nyilvános templomban vagy kápolnában (még 
a «capella semipublica»-ban is) bármely approbált 
papnál gyónhatnak a szerzetesnők, és erről nem 
tartoznak otthon jelentést tenni, de eziránt meg sem 
kérdezhetők. 15.) Súlyos betegség esetében a szerze-
tesnők bármely approbált papot kérethetnek gyónta-
tásra, többször is egy betegségben. 16.) Ez a decre-
tum mindenféle női szerzetre, congregatio-ra, a 
votum-nélküli testvérületekre és az «Instituta Dioe-
cesana»-kra is kötelező. Ha valamely női szerzet 
felett álló férfiszerzetesrendi előljáró e decretum-ot 
végre nem hajtaná, a püspökre száll ez a jog, mint 
«Apóst. Sedis delegatus»-ra. 17.) Ezt a decrelumot 
minden női szerzet köteles reguláihoz és constitutiohoz 
hozzácsatolni, és évenkint egyszer a rendi káptalan-
ban nyilvánosan felolvasni. 

C.) A S. Congr. de Propaganda Fide közzéteszi 
Laure István kineveztetését banguelo-i vicarius 
apost.-szá. 

D.J A S. Congregatio Rituum négy decretuma : 
1.) 1913. febr. 8. decretum: a szentséges áldás 

és szentmise egyes cerimoniáira vonatkozó három 
kétely eldöntése. 

2.) 1913. febr. lí. decretum : a Rituale Rom. és 
a Rreviarium Rom. új kiadásaiba az «Officium 
Defunctorum» eddigi rubrikáihoz hozzácsatolandó új 
rubrikák közöltetnek. 

3.) 1912. dec. 12-iki alnstructio seu declaratio 
super Kalendariis Propriis reformandis», amelynek 
tartalma ez: Az ünnepek új rendjéből folyólag és a 
S. C. Rit. 1912. jul. 23. instructio-ja kapcsán több 

püspök folyamodott a Congregatio-hoz az egyház-
megyei kalendárium megváltoztatásáért, de mivel 
ezen folyamodványok részben hibásak voltak, azért a 
Congregatio most előírja, miként állítandók ki e folya-
modványok és miként szerelendők fel, és pedig: 

aj A folyamodványban, a káptalani, illetőleg a 
rendi tanács beleegyezésével, azt kell kérni, hogy 
az egyetemes egyház kalendáriuma legyen bevezet-
hető úgy, hogy csak a szorosan vett partikuláris 
ünnepek illesztethessenek még beléje, b) Ez utóbbi 
ünnepek száma megjelölendő, c) Főleg ezen ünnepek 
jöhetnek számba: Dedicatio Eccl. Cath. vei omnium 
eccl., titulus Eccl. Cath., Patrónus principalis dioec. 
(provinciáé, nationis) vei civitatis eppalis, Patroni 
minus principales, Sancti orti in dioecesi, Sancti, 
quorum habentur corpora aut reliquiae insignes, et 
cetera festa, quae cum dioecesi specialem habent rela-
tionem. d) A szóbanforgó ünnepek adatai (nap, ritus, 
ünneplés oka) felsoroltassanak, e) Terjesztessék fel a 
Kalendarium diocesanum egy példánya vagy pedig 
a legutolsó «Directorium» 

4.) 1913. febr. 14. decretum, amellyel a Congrega-
tio Respighi Péter bib. vikárius kérelmére megengedi, 
hogy az eddigi Róma-városi kalendárium elhagyásá-
val, ezentúl Rómában a «Kaiend. Univ. Ecclesiae»-t 
használhassák a kérvényben felsorolt partikuláris 
ünnepek beillesztése mellett (130 ünnep) ; de ezen-
kívül megengedi a Congregatio azt is, hogy az egyes 
templomok saját ünnepeiket is hozzácsatolhassák e 
kalendáriumhoz a fennálló rubrikák és jogszabályok 
szem előtt tartásával. 

III. A törvénykezési rovatban először a Rota 
Romana-nak egész terjedelmében közölt ítéletét talál-
juk, amelyet a miletus-i egyházmegyében két con-
fraternitas közt keletkezett perben 7 dubiumra adott 
resolutio alakjában hozott meg; másodszor pedig 
érdemi részeikben (a neveknek is elhallgatásával) 
közölt két házasságköteléki és egy becsületsértési 
perben hozott Rota-itéletet találunk regisztrálva. 

IV. A «Diarium Romanae Curiae» (kitüntetések, 
nekrolog) rovattal záródik be a szám. 

M e g s z ű n i k a r é g i pápai á l l a m n e m e s e i n e k 
g á r d a k i v á l t s á g a . Eddigelé a pápai nemesi gárda 
tagjaivá csakis olyan nemes olasz családok sarjai 
számíthattak felvételre, melyeknek legalább már 100 
év óta a régi pápai állam területén volt családi 
székhelyök, vagyis: Latiumban, Umbriában, a Már-
kákban és Romagnában. A nemesi gárda kapitányi 
állása 1901. évig mindig a Barberini hercegi családot 
illette meg (VIII. Orbán is e családból volt), 1901. 
óta pedig a Rospigliosi hercegi családot. 

X. Pius pápa most azt a változtatást tette a pápai 
nemesi gárda szabályain, hogy tiszteletbeli gárdista 
állásokat is szervezett, amelyeknek tagjai más olaszor-
szági vidékiek, sőt külföldiek is lehetnek. Ezen tisztelet-
beli gárdista állások birtokosait nem fogja a nemesi 
gárda szabályzatának azon szigorú pont ja kötelezni 
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hogy Rómában kötelesek lakni és katonaszerü 
szigorú fegyelem alatt állandóan szolgálatban kell 
állaniok; ezen tiszteletbeli gárdisták ugyanis csak 
egyes kivételes, ünnepélyes alkalmakkor fognak szol-
gálatban állani, ezenkívül azonban szabad Rómán 
kívül is tartózkodniok. 

X. Pius ezen tiszteletbeli nemesi gárdista he-
lyekre már 9 olasz conte-t, 2 olasz marchese-t, 
1 olasz bárót és 1 olasz nemest má r ki is nevezett. 
A kinevezett 13 ú j olasz gárdista nagyobb része 
római, de van közöttök padovai /Massa báró), verolii 
(Bisleli marchese), orvietoi (Valentini conte), anagnii 
(Ambrosi conte), carpinetoi (Pecci gróf). Ezen kine-
vezett 13 nemes gárdista közül csak Girol. Massa 
báró nem származik a régi pápai állam területéről. 

Külföldiek kinevezése is előkészítés alatt van. 
Mindenesetre megtisztelő volna hazánkra nézve, 

ha arisztokrata magyar családjaink sarjaik állal szin-
tén képviselve volnának a Szentatyának nemzetközi 
összetételű nemesi gárdájában. 

M a r u c c h i e l ő a d á s a a « C o e m e t e r i u m Os-
tr ianum»-ró l . A «Pontificia Academia Romana 
d'archeologia» f. é. február 27-én a Cancelleria-épü-
letben megtartott ülésében Orazio Marucchi tanár, 
hírneves archeologus (Rossi tanítványa), ismertette 
legújabb tanulmányát a «coemeterium Ostrianum»-
ról, amelyben régi hagyomány szerint Szent Péter 
apostol szokta volt kiszolgáltatni a keresztséget. 

Ezen temetőt az utóbbi időkben (1865 óta, Rossi 
után) szokás volt azonosítani a S. Ágnese fuori le 
mura templom mellett levő, a Via Nomentaná-n 
fekvő temetővel, de Marucchi ezt tévedésnek mondja, 
és visszatérve az első tudományos katakomba-kuta-
tónak, Ant. Bosio-nak (XVI. század), véleményére az 
«Ostrianum coemet.»-ot a via Salaria-n véli feltalálni 
és pedig a Práci'//«-temetőben, amelynek egyik, leg-
régibb része volt az «Ostrianum coemeterium.» 

Marucchi e feltevést sok érvvel támogatja, főleg 
azzal, hogy a Priscilla-lemelő kétségkívül az apostoli 
időkig nyúlik vissza, a 7Je//us-nevet tartalmazó leg-
régibb római sírfeliratokra e temetőben akadtak, ott 
találtak két őskeresztény időkből való baptisterium-ot. 
A monza-\ papyrus (I. Gergely pápa idejéből, ereklye-
szerűen összegyűjtött lámpa-olajok jegyzéke) is ennél 
a coemet.-nál (Priscilla et Jord.) m o n d j a : «Sedes ubi 
prius sedit sanctus Petrus», ahol a «sedes» szót nem 
anyagi értelemben, püspöki trónusra kell érten^ 
hanem Szent Péter püspöki «székhelyére», ami meg-
egyezik azon adatokkal, hogy épen a Szent Péter 

korában már keresztény Acilius Glabrio-knak volt 
tulajdona az a föld, amelyen terülnek el a «coeme-
terium Priscilla» és a szomszédos «coemeterium 
Jordanorum», mert biztosan tudjuk, hogy itt volt az 
Acilius-ok villája. 

Az «Ostrianum» nevet Bosio az «Ostorius» gens-
névből próbálta levezetni, pedig egyetlen temetőt 
sem neveztek el valamely gens-ről, de különben 
sincs semmi nyoma annak, hogy ilyen nevű gens 
tagjai keresztények és temető-alapítók lettek volna. 

Az a körülmény, hogy az «Ostrianum» név 
csakis egy forrásban («Gesta Liberii Papae», apokrif 
mű az V. század végéről) fordul elő, azt bizonyítja, 
hogy ez a név ősrégi (az «Gesta Lib.» igen sok ér-
tékes régi topográfiái adatot tartalmaz), de csak 
rendkívüli neve volt egy temetőnek. Hogy a «Gesta 
Lib. Papae» szerzőjének felfogása szerint ez a temető 
a «via Salaria»-n volt, azt a «Gesta» szövege bizo-
nyítja, mert az említi, hogy Liberias pápa, a Novella 
coemeteriumban időzvén a via Salaria-n, ott Húsvét 
napján keresztelt Szent Péter példájára, aki «a kö-
zeli coemeterium Ostrianum»-ban szokott húsvétkor 
keresztelni. («Erat enim ibi coemeterius ostrianus ubi 
Petrus apostolus baptizavit.») Marucchi kimutatja a 
Liber Pontißcalis-böl, hogy a iVoyeZ/a-temető nem 
volt más, mint a Priscilla-temető kibővítése. 

Az «Ostrianum» nevet Marucchi «hostrianum»-
ból, ezt pedig «hostorium» (haustorium) szóból vezeti 
le, ami ciszternát, vízmedencét, víz-reservoir-t jelen-
tene; és így meg volna magyarázatja, miért helyezi 
a «Gesta» szerzője épen erre a rendkívüli elneve-
zésre a súlyt, azért t. i., mert ebben a temetőben 
vízmedencék voltak, már pedig a «Gesta»-ban ép a 
fent id. szöveg előtt azt a vitás kérdést terjesztik 
Liberius pápa elé, vájjon szabad-e állott vízzel (cis-
terna víz) keresztelni, amit Liberius igenlőleg dönt 
el és ehhez a szöveg azonnal hozzáteszi : «erat enim 
ibb> etc. (mint fent). Kimutatja paleografiai úton is, 
hogy a «Gesta» első kézirataiban a «coemeterius» szó 
után «h» betűnek (mássalhangzó) kellett következnie, 
és a most bírt kéziratok ezt a «h» betűt elhagyják, 
de paleografiai nyoma maradt ezekben is az eredeti 
Írásmódnak. 

Marucchi ezután reá mutat arra, hogy a Priscilla 
temető területén ősrégi időkből származó víz reser-
voir-okat találtak már régóta, de ő maga is leg-
újabban két tanítványával átkutatván a temető terü-
letét, két fürdőháznak (nymphaea) és hét víz-reservoir-
nak akadt nyomára. így van értelme annak, hogy a 
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«Passió Marcellh-ban Papias és Maurus vértanúk 
vértanúságának helyéül ez jelöltetik meg : «ad nymphas 
beati Petri ubi baptisabat.» Kimutatja, hogy a «Pas-
sió Marcelli» szerzője már összetévesztette az «Os-
trianum»-ot a via nomentana-i (S. Ágnese) temető-
vel, mert csakis Papias van a via Nomentana-n el-
temetve, míg Maurus-ról bizonyos, hogy a Priscilla-
temetőben lőn eltemetve. 

Marucchi még hozzátette, hogy ezen víz-meden-
céknek egyik csoportját még a II. század elején a 
keresztények földalatti templommá alakították át, 
amely kétségkívül a legrégibb római katakombai 
templom («Capella Greca»), amelynek egykorú (II. sz. 
eleje) festményei szintén a keresztségre vonatkoznak. 

Marucchi végső konklúziója az, hogy a «coeme-
terium Ostrianum»-ra vonatkozó apostol-keresztelési 
hagyománynak ezen újabb megerősítése ú jabb bizo-
nyíték azon tény mellett, hogy Szent Péter Rómá-
ban apostolkodott. 

A S. Mar ia i n T r a s t e v e r e b a z i l i k a b e z á -
rása . A római templomok egyik legrégebbike, ame-
lyet már az V. század forrásai említenek, aggályos 
i'epedéseket és süppedéseket mutatott az utóbbi idő-
ben, abban a szegletben, amely a keresztelőkápolna 
mellett van. Úgy látszik, a keresztelő medence vize 
szivárgott a talajba és onnét támadt a süppedés. 
A templomot, amelynek legnagyobb nevezetessége az 
antik gránitoszlopok (egy Isis-templomból kerültek 
ide), most kiürítették és a setíe cenlo műremekét, a 
keresztelési kápolna vízmedencéjét is más helyiségbe 
szállították. A bazilika biborosi «titularis ecclesia» 
is, amelyet jelenleg Gibbons baltimore-i érsek b í r ; 
ő is indította meg elsőben a most kezdődő helyre-
állítási munka elrendelését, a római szépművészeti 
tanácshoz intézett iratával. 

III. TUDOMÁNYOS CIKKEK, e/o e*> 
<*> e/D KÖZLEMÉNYEK, ÉRTEKEZÉSEK 

Sajtókérdés és forum conscientiae. 
I. 

«La presse ça presse.» A sajtókérdés belátha-
tatlan fontosságú problémáját rövidebben és találób-
ban már a francia esprit se tudná kifejezni. Igen, ez 
a mi nagy bajunk, ez nyomja a lelkünket: a katho-
likus szellemű sajtó felvirágoztatásának kérdése. 
Szinte általánosíthatnánk, és egyszerűen «morbus 
catholicus»-nak nevezhetnők ezt a bajt, oly közös 
betegsége ez minden nemzet katholicizmusának. 
A sajtókérdés körül a sötétség fiai mindenütt okosab-
bak voltak, mint a világosság fiai. Egyik országban 
van tekintélyünk, a másikban vagyonunk, a ha rma-
dikban vannak kitűnő tudósaink, — de sajtónk, az 
nincs kielégítő sehol a föld kerekségén. Nálunk meg 
ugyancsak nincs. 

A hosszú alvást most annál szorgosabb munkás-
sággal kell kipótolnunk. És kétségtelen tény, hogy 
ami nálunk e téren a legutolsó években történt, 
feltétlen elismerésünkre méltó. Most már nem is 
azokhoz kellene szólanunk, akik fáradságot nem 
ismerve folytatják a felvett küzdelmet a hetedik 
nagyhatalom összeroppantó ereje ellen. Hanem azok-
hoz a — sajnos még mindig nagy számban található — 
megmozdíthatatlannak látszó emberekhez kellene 
valamikép hozzáférkőznünk, akik az «après nous 
le déluge» feliratú kényelmes páholyból részvétlenül 
és értetlenül nézik s kritizálják a porondon küzdő 
kevesek életemésztő erőfeszítéseit. Akik a sajtókérdés 
óriási jelentőségét fel nem ismerve sokkal nagyobb 
gonddal óvják híveiket a kevésbbé veszélyes bűn-
alkalmaktól, mint amilyen figyelmet ennek az emi-
nenter lelkipásztorkodásba vágó kérdésnek helyes 
megoldására fordítanak. Az ilyeneknek csak azt 
kellene megfontolniok, hogy a halhatatlan lelkek 
ördögi ellensége aligha újjongott úgy valaha, mint 
mikor a rotációsgépet feltalálták. Manapság ez az ő 
leghathatósabb pionírja, ami utat készít neki a nagy 
néptömegekhez. A rossz sajtó pokoli atmoszférája 
nemcsak néptömegeket ront meg korunkban, nem-
csak vidékeket, nemzedékeket mételyez meg, hanem 
az egész föld kerekségén milliókat ránt az erkölcs-
telenség és hitetlenség fertőjébe. Az igazság terjesz-
tésében e téren is kifejtett buzgólkodásunkat látva, 
mennyire örülne a mi isteni Mesterünk, akiről az 
egész evangéliumban egyetlenegyszer olvassuk, hogy 
örült (Luk. 10, 21.), akkor, amikor a tanítványok 
kiűzték az ördögöket s az igazság világosságát ter-
jesztették. 

Szent Pálnak az igehirdetést parancsoló «impor-
tune, opportune» szavai új kötelességet rónak a 
gyóntatóra is a sajtókérdés tekintetében. A gyóntató-
szék és a sajtókérdés összekapcsolását azonban ko-
rántsem úgy értjük, mintha az irgalmas krisztusi 
szeretet helyét saj tópropagandára felhasználni meg-
engedett dolog volna. Nem! Bármily életbevágó je -
lentőséget tulajdonítunk is a jó sajtó elterjedésének, 
és ebből kifolyólag bármily szoros kötelessége is 
minden papnak a katholikus sajtópropagandából ki-
venni a részét, mégis a gyóntatószékben hoza-
kodni elő ezzel, diszkréciót nem ismerő és kárhoz-
tatandó túlbuzgóság volna. Viszont azonban, ha a 
sajtópropagandát a gyóntatószékben nem is tartjuk 
helyénvalónak, annál több feladatot rónak reánk a 
felvilágosítás, útbaigazítás és az óvás terén Szent 
Pálnak szavai: «Rogo autem vos fratres, ut obser-
v e r s cos, qui dissensiones et oífendicula praeter 
doctrinam, quam vos didicistis, faciunt». (Rom. 16, 
17.). Jön gyónni egy író, aki keresztényellenes lap 
munkatársa, — hogyan já r junk el vele? Jön egy 
nyomdatulajdonos, akinél hitellenes lapok jelennek 
meg, — mi a teendőnk? Jön egy betűszedő, aki ilyen 
lapot szed; egy trafikos, aki ilyen lapokat tart üzle-
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t ében ; egy r ikkancs, aki ilyen l apoka t á r u l ; és j ön 
száz meg száz hivő, aki ilyen lapoka t olvas, — mit 
cs iná l junk v e l ü k ? Mindenesetre oly fontos, és m á r 
nemcsak a nagyvárosi pasz torációban előforduló kér -
dések ezek, hogy é rdemes a megoldásukkal foglal-
koznunk . 

I smerked jünk meg az a lappr inc ip iumokkal , adott 
esetekben, akkor k ö n n y ű lesz megtalálni a helyes 
megoldást .1 

A XIII. Leó által 1897. j a n u á r 25-én kiadott 
«Officiorum ac m u n e r u m » 21. és 22. pont ja tartal-
mazza az egyház tételes rendelkezését e kérdésről a 
következő szószerinti szövegben: 

«21. Diaria,2 folia3 et libelli periodici,4 qui rel i-
g ionem aut bonos mores data opera impetunt , non 
solum natural i , sed e t iam ecclesiastico iure p r o -
scripti habean tu r . 

Curent au tem Ordinari i , ubi opus sit, de huius-
modi lectionis periculo et d a m n o fideles oppor tune 
monere . 

22. N e m o e catholicis, p raescr t im e viris eccle-
siasticis, in hu iusmod i diariis, vel foliis, vel libellis 
periodicis, qu idquam, nisi suadente iusta et rat io-
nabi l i causa, publicet». 

Minthogy az idézett szöveg szerint csak azok a 
folyóiratok vagy napi lapok esnek az egyházi t i lalom 
alá, amelyek a vallást vagy a j ó erkölcsöket «data 
opera» t ámad ják , mindenekelő t t azt kell megál lapí-
tani, hogy azok a lapok, amelyek elvétve, egyes szá-
m o k b a n hoznak vallás- vagy erkölcsellenes közle-
ményeket , n e m tekin tendők o lyanoknak , aminőke t 
az egyház e törvénye ér teni akart . Ehhez ugyanis 
megkívántat ik , hogy a t á m a d á s nyilt malíciával, 
szándékos rosszakaratból , szokásosan tör ténjék. 

Noha a szöveg egyszerűen csak «vallás»-ról 
beszél, valóbbszinű azok véleménye, akik nemcsak 
a természetvallást t á m a d ó atheista és material is ta 

1 É r t e k e z é s ü n k b e n Henri Couget tb. k á n o n o k ér tékes 
t a n u l m á n y á t követ jük , ami «La mauvaise presse et les devoirs 
du prêtre» c i m e n Pár isban je l ent m e g a «Maison de la b o n n e 
presse» k iadásában . 

2 Napi lapok . 
3 He lenként egyszer vagy t ö b b s z ö r m e g j e l e n ő lapok. 
4 Fo lyó ira tok . 

lapokat szeretnék a fenti t i lalom által súj tva látni, 
h a n e m m i n d e n olyan lapot, amelyek az igaz vallást, 
a ka thol ikus vallást, annak Alapítóját, szolgáit, intéz-
ményei t t ámad ják . 

A vallást- vagy erkölcsöt támadó lapok olvasását 
nemcsak a természeti, h a n e m az egyházjog is tiltja. 
A kettő egymást következőképen egészíti ki. A ter-
mészet jog t i lalma nagyobb terület re terjed, min t a 
tételes egyházjogé. Míg ugyanis az egyházjog csak 
azokat a l apoka t tiltja el, amelyek a vallást vagy 
az erkölcsöket «data opera» t ámad ják , addig a ter-
mészet jognak az a tétele, hogy senki magát bűnve -
szélynek ki n e m teheti, az egyébként n e m nyíltan 
vallás- vagy erkölcsellenes lapok vallás- vagy erkölcs-
ellenes köz leményeinek olvasását sem engedi meg. 
És ha megfontol juk, hogy a t á r sada lom f inomabb 
erkölcsi érzékének kiölésében mily szégyenletes sze-
repet játszik épen a rossz sajtó, n e m látszik feles-
legesnek a természet jog eme tételére az egyház által 
nyíl tan el n e m itélt lapok olvasóinak is felhívni a 
figyelmét. Viszont pedig olyan esetekben, amikor 
m i n d e n bűnveszélynek elejét véve egyeseket ta lán 
n e m is kö tne a természeti törvény ti lalma és talán 
még a nyí l tan vallás- vagy erkölcsellenes lapok 
olvasását is megengedné, még mindig ott m a r a d 
t i lalomfa gyanánt az egyház tételes parancsa . Hogy 
pedig er re nézve konkré t példával is szolgáljunk, 
ta lán nem lesz rigorista felfogás, ha épen az egyház 
pozitiv t i la lmából kifolyólag a «Népszavá»-nak vagy 
a «Világ»-nak olvasását (mint amely lapok az «Of-
f ic iorum ac m u n e r u m » 21. p o n t j á n a k tényál ladékát 
tökéletesen kimerí t ik) még olyanok részére sem 
ta r t juk megengedhetőknek, akik azt ál l í t ják m a g u k -
ról, hogy a «semper a l iquid haeret» igazsága r a j t uk 
n e m érvényesül, tehát r eá juk az ily lapok olvasása 
s emmi veszéllyel se já r . Ha r eánk n e m is szá rma-
zik abból veszély, származik f e l eba rá t a ink ra ; mint 
Noldin következő okos megjegyzése is m u t a t j a : 
«Nullatenus p robar i potest, ut sacerdotes i t inérantes 
in via fer rea eman t legantque folia l iberalia. Nam 
praesc indendo a peccato, quod commit tun t , nisi eius-
mod i folia legendi l icent iam habeant , aliis scandalo 
sunt, eo quod socios i t inérantes inducun t tum ad 
con temnendas leges ecclesiae, quas ncc a sacerdoti-
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bus quidem observari deprehendunt , turn ad legenda 
folia ipsis nociva».1 És minek hozzuk magunkat 
abba a kényes helyzetbe, amibe egyik nevelőintéze-
tünk prefektusa került, aki ál landóan az «Est»-tel 
zsebében tért haza, mígnem egyszer a portás alázat-
tal megkérdezte: Főtisztelendő úr is ilyen lapokat 
o lvas?! (Folytatjuk.) Tóth Tihamér dr. 

Jl feminizmus. II. közlemény. 

2. Második főkövetelése a radikális feminizmus-
nak, hogy a nő számára meg kell nyitni az összes 
kereseti pályákat, melyekből eddig kizárva volt. 
Nyitva álljon előtte az egész gazdasági világ; nyitva 
nemcsak a tanítói, hanem minden rendű és fokú 
tanári, orvosi, mérnöki , ügyvédi, birói stb. pálya 
egészen úgy, mint a férfi előtt. Nemcsak azért köve-
teljük ezt, mondják a túlzó feministák, mert igen 
sok nő a házasélet révébe be nem evezhet s így 
önállóan kell megkeresnie a kenyerét, hanem azért 
is, mert a nő mindezen állások és hivatások ellátá-
sára képes, és egyáltalában így kívánja ezt a teljes 
egyenjogúság, melyet végrevalahára az egész vonalon 
létesíteni kell. 

Alább mi is fogunk ma jd felsorolni kereseti 
pályákat, melyeket manapság a női nem számára 
megnyitni lehetséges és szükséges. Azonban m á r 
e helyütt is sürgetnünk kell, hogy hallgassuk meg 
ebben a kérdésben is a természet szavát, melynek 
megvetése mindig megbőszülj a magát. A természet 
pedig azt mondja , hogy vannak hivatások, melyek a 
nőnek gyengébb fizikumával, sajátos haj lamaival és 
a természetes női szeméremmel össze nem egyeztet-
hetők, épen azért továbbra is a férfiaknak tar tandók 
fenn.2 Józanul nem lehet követelni, sem megengedni, 
hogy a nő éjjeli gyári munká t végezzen, a férfiakkal 
egyenlő módon bányamunkás legyen és általában 
oly szakmákban dolgozzék, melyek az övénél nagyobb 
férfierőt is kemény próbára teszik. Könnyen belát-
ható az is, hogy a feleség, az anya nem lehet levél-
hordó, rendőr, finánc stb. Nem való, hogy a nő 
orvosi minőségben férfibetegeket kezeljen vagy olyan 
foglalkozásokban alkalmaztassék, melyekben női 
erényét ál landóan veszedelem fenyegeti. (Pl. éjjeli 
pincérnők.) így látja meg a higgadt megfontolás ama 
természetszabta határokat , melyeket a túlzó feminista 
lelkesedés nem vesz észre. 

3. A legnagyobb eréllyel azonban a harmadik 
követelést kell elutasítani, amellyel a radikális femi-
nizmus a társadalom alapja, a család ellen intéz 
támadást. Egyenjogúsítani akar a család kebelében 
is, megszüntetni a természetszerű alárendeltséget, 
mely nélkül rendezett családi élet nem is lehetséges. 

I 

1 Notdin: De praecept is . Oeniponte , 1908. pag. 735. 
s V. ö. Fr. AI. Schindler, Die soz ia le Frage der Gegen-

wart . Wien, 1908. S. 125. 

Tény, hogy a feleség a férjjel szemben manap-
ság is az egész világon kisebb-nagyobb alárendelt-
ségben, függési viszonyban v a n ; tagadhatallan, hogy 
a férj ezzel a természetes fölénnyel, melyet a szokás 
és a törvény is szentesít, sokszor visszaél, brutálisan 
bánva élettársával és kizsákmányolva őt. Ebből 
azonban nem következik, hogy a természetakarta 
alárendeltségi viszonyt, mely azért korántsem jelent 
rabszolga- vagy cselédállapotot a feleségre nézve, 
felbontsuk és megvalósítsuk a két házastárs között 
a teljes jogi egyenlőséget. Az előfordulható brutali tá-
sokkal szemben sokkal energikusabb védelembe kell 
venni a nőt, min t ahogy eddig történt, de a családi 
élet egységét minden körülmények között fenn kell 
tartani. Befelé és kifelé csak úgy egységes a család, 
hogyha abban az akarat egysége uralkodik. Ezt az 
akaratbeli egységet azonban általában és egyes ese-
tekben meg kell teremteni. De hát, hogy jöj jön ez 
az egység létre, hogyha a végső döntés joga egyik 
házasfélnél sincsen? Ki mondja ki az utolsó szót, 
mikor nézeteltérések merülnek fel férj és feleség 
között a háztartás, a nevelés k ö r ü l ? Mikor lakás-
változásról, nagyobb beruházásokról van szó ? Mikor 
határozni kell a gyermekek iskoláztatása, pályája 
felett ? Fussanak talán minden egyes esetben a bíró-
sághoz? Avagy váljanak el, amikor kedvük t a r t j a? 
A radikális feministák megadnák nekik a szabadel-
válás jogát, sőt vannak, akik a nő számára a szabad-
szerelem és a neomalthuzianista gyilkos mester-
kedések jogát is vindikálják.1 Ez utóbbi követelések 
m á r a kriminológia körébe vágnak, azért itt nem is 
érvelünk ellenük ; azt azonban minden komoly etikus 
és szociológus elismeri és hangsúlyozza, hogy a 
családot semmiféle elméleteknek vagy hóbortoknak 
feláldozni nem szabad. 

III. Spencer szerint még a teljesen hamis dol-
gokban is fellelhető az igazságnak bizonyos kis 
magva. A radikális feminizmusról is mondha tó : 
«Pas tout à fait vrai, pas tout à fait faux». Legtöbb 
igazságot akkor mond, mikor bí rá l ; legsúlyosabb 
tévedésekbe akkor esik, mikor orvosságokat ír elő. 
Mindennemű túlzástól tartózkodik a másik feminista 
irány, melyet épen azért mérsékelt feminizmusnak 
is lehet nevezni. Lássuk röviden ezt is. 

1. A mérsékelt feministák,2 akik közé e sorok 
írója is számítja magát, ki indulópontnak a nőnek 
átlagos földi hivatását veszi, melyet neki a természet 
s annak Alkotója kijelölt. Végső célja a nőnek is 
ugyanaz, ami a férfiúé, t. i. az örök boldogság, 

1 Dr. Madelaine Pelletier «Le f é m i n i s m e et la famil le» 
c. iratában, Paris, 1911. hangoztatja, h o g y a csa ládnak el kel l 
tűnn ie a fö ld sz ínérő l ; he lyé t majd az «assoc iat ion d'amis» 
fogja póto ln i . 

2 V. ö. J. Mausbach, Altchrist l ic l ie u n d m o d e r n e Gedanken 
ü b e r Frauenberuf , 1906; Aug. Röster, Die Frauenfrage v o m 
Standpunkte der Natur, der Geschichte u n d der Offenbarung, 
1907; V. Cathrein, Die Frauenfrage, 1901. stb. 
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melyet erkölcsös élettel meg kell érdemelni ; itteni, 
földi hivatása pedig általában a házasság és az anya-
ság. Ez a tény megfelel a Gondviselés abbeli intéz-
kedésének, hogy az emberi nemnek fenntartását a 
házassághoz és a családhoz kötötte. A nőnek testi 
szervezete és lelki berendezése világosan erre a hiva-
tásra utal, és tényleg a nőknek 3A—4/s-de a házaséle-
tet választja élethivatásul. 

Moebius szerint a nőnek főfoglalkozása a leg-
távolabb jövőben is az anyaság lesz, a többi foglal-
kozás, melyet elvállal, mind csak járulékos lehet. 
Ő abban is lát célszerűséget, hogy a nő, mint 
Lombroso-val egyetértve hangoztatja,1 szellemi tehet-
ségekre nézve messze e lmarad a féríi mögött ; fel-
találó-, alkotóképessége, eredetisége általában csekély; 
kritikai szelleme, elvonóképessége gyenge, minden 
hasznos újítástól fél (misonéisme), s épen azért sem 
a politika, sem a tudomány, sem a művészet terén 
a férfiakéhoz fogható nagy dolgokat nem alkotott, 
sőt még a zenében, a főzés és a divat terén is a 
férfiak invencióira, vezetésére és irányítására szorul. 
A tehetségeknek eme különbözősége, mond ja Moebius, 
a gyermekek javát célozza. A természet szeretetet, 
áldozatos szellemet kíván az anyától a gyermekek 
iránt. Új látókörök felé való aspirációk, a képzelet 
szárnyalása, a tudásszomj : nyugtalanságot vinne be 
lelkébe és ár ta lmára volna anyai szerepének: ezért 
kapott kisebb adagot ezen magasabb képességekből. 
Hogy jól tölthesse be anyai szerepét, nem lehet férfi-
agya a nőnek. 

De ha ez így van, vájjon nincs-e okuk panasz-
kodni ezen szereposztás mia t t? Nincsen-e a nő ezáltal 
kisebb értékű, túlszerény, jelentéktelen tevékenységre 
kárhoztatva ? 

Ha meggondolnák a nők, mond ja Spencer, mily 
nagy és sokoldalú munkakör t ad az o t thon; ha 
mindazt tudnák, amit a gyermekeknek jó nevelése 
kíván, — pedig erről, úgymond, mindeddig fogalmuk 
nem volt : — akkor nem kívánnának magasabb 
feladatokat. A háztar tásnak jó vezetése legalább is 
annyi művészetet, tudást, j ó izlést, belátást és körül -
tekintést követel, mint az iroda, a műhely, a gazda-
ság teendői. A gyermekeknek nevelése pedig nem 
kevésbé fontos feladat, mint a bíráskodás vagy a 
hadviselés. «A helyes gyermeknevelés, ír ja Paulsen,2 

rendkívül előkelő, nehéz és fontos művészet, s e 
művészettől nagyobb fokban függ a család java s a 
nemzet felvirulása, mint bármely mástól. Az erkölcsi 
kul turának épen legelső elemei : a tisztaságszeretet, 
a szemérem, az igazmondás, a tekintély tisztelete 
mérhetet lenül fontos dolgok, s ezek kizárólag a nő 
kezébe vannak le téve . . . Joggal hiszem tehát, hogy 
a nőknek semmi okuk sincsen panaszra, mintha a 
nekik kijelölt szerepkör alantasb értékű volna.» 

1 Moebius, L' inferiorita menta le de l la donna , Tor ino , 
1904; Lombroso, La donna de l inquente , Tor ino , 1894. 

» I. m. 294. 1. 

Dehát, folytatják ellenvetéseiket a túlzó femi-
nisták, a nőt nem szabad kirekeszteni a gazdag 
modern társadalmi életből, mely a család szűk 
határain kívül pezseg. Nem arra született a nő, hogy 
«egy fazékba bebörtönözzük», hogy Vesta-szüzet 
csináljunk belőle I 

Nos, ezt nem is akar juk . A modern életviszonyok 
szerencsére úgy alakultak ki, hogy ha lelkiismere-
tesen teljesíti is háziasszonyi és anyai kötelességeit 
a nő, ráér résztvenni a szélesebb értelemben vett 
társadalmi élet mozgalmaiban is. A modern gyár-
ipar, mint feljebb érintettük, sokkal olcsóbban és 
részben jobban is termel sok olyan dolgot, amit a 
középkorban az úri asszonyok otthon készítettek. 
Ma senkinek sem kell ülnie a házi szövőszék 
mellet t ; a város minden utcá jában van üzlet elég, 
melyben ezen cikkeket megszerezheti. A konyhai 
teendőknek tetemes része szintén elesik, mer t azokat 
a társadalom külön szervei veszik át (pl. cukrászdák). 
A nevelést pedig az iskolák könnyítik meg igen 
jelentékeny részben. Ily körülmények között a nő 
szépen összeegyeztetheti a házi teendőket a társa-
dalmi élet ügyeivel és örömeivel, s ez a szintézis 
még könnyebbé válik a későbbi életkorban, amikor 
ú jabb partus-ok ki vannak zárva s a gyermeknevelés 
legnehezebb része be van fejezve. 
(Folytatjuk.) Jehlicska Ferenc dr. 

A legújabb archaeologiai ásatások a Szent-
földön. VII. közlemény. 

A zsidóság mindennapi élete Józsue-tói kezdve 
egészen az exilium-ig semmiben sem különbözött 
a kanaanitákétól, mert főfoglalkozásuk a földmívelés, 
kertgazdaság és állattenyésztés vala. A művelhető 
föld, — a feltárt ciszternák, vízgyüjtőcsatornák, bor - és 
olajsajtók tanúsága szerint, — sokkal nagyobb volt, 
mint a jelenlegi. A művelhető föld határait ezért, 
sokkal távolabb, a jelenlegi ha tárokon jóval túlonan 
kell felkeresnünk. 

A földmívelés eléggé fejlett fokáról egyébként 
tanúságot tesz a Gezer-ben talált naptár-felirat ; ez 
egy mészkőlapocska óhéber feljegyzésekkel. E leg-
régibb óhéber feliratos kő, a hónapok neveit tün-
teti fel a földmíveléssel kapcsolatban, azaz úgy, 
ahogy Gezer környékének metereologiai viszonyai azt 
megkövetelték. 

Érdekes voltánál fogva közlöm a hónapok ne-
veit: «A betakarítás h ó n a p j a ; a bevetés h ó n a p j a ; az 
őszivetés h ó n a p j a ; a lenszüret h ó n a p j a ; az árpa-
gyűjtés hónap ja ; minden (egyéb) termények hónapja ; 
a szőlőnemesítés hónap ja ; a gyümölcsszüretelés hó-
napja.» így tehát ezen összeállítás, a mai október-
től júliusig terjedő időszaknak felel meg. 

A zsidóság mindennapi életében használatos 
szerszámok semmiben sem különböztek a kanaani-
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tákéitól, dacára a formák igen nagy válfajainak. 
Érdekes azonban ezek dacára azon körülmény is, 
hogy a zsidó korszakban még általános elterjedés-
nek örvendett a vas mellett a kő-, bronz- és csont-
szerszámok. Ezért a zsidókorszak vasmívessége az 
általános fejlődésnek egy különös válfaját mutat ja . 
Megiddo-ban sikerült Schumacher-nek, a zsidó pa-
lota közvetlen közelében, két teremből álló, ko-
vácsműhely és olvasztó romjai t feltárnia, amely-
ben nagymennyiségű salakot és nyersérceket talál-
tak. E leletek leginkább gumóalakú barnavasérckö-
vek és agyagtartalmú vasércek társaságában külön-
féle gazdasági és házi eszközöket tartalmaztak. 

A zsidó korszak messze elágazású kereskedelmi 
összeköttetéseit Phöniciával, Babyloniával és Egyp-
tommal, a nagyszámban előkerült egyptomi ékszerek 
és amulettek, skarabeusok, babyloni pecsétlők és 
hengerek, a legváltozatosabb háztartási eszközök is 
igazolják. 

A kereskedelmi összeköttetést még két darab, 
új babyloniai ékírással irt és Gezer-ben talált üzleti 
levél is bizonyítja. Ezen két levél a VII. századból 
való és az orientalisták véleménye szerint ezeket egy 
magánember hozta Babyloniából Palesztina földjére. 
Mások szerint pedig, assyr-babyloni katonák közül 
valamelyik hozta azokat, akik Palesztinában hada-
koztak; ismét mások azt állítják, hogy ezen iratokat 
katonai kereskedők (markotányosok) hozták, akik 
szokás szerint a hadsereget mindenüvé követték. 

Az irás történetével foglalkozók részére meg-
becsülhetetlen adatokat tartalmaz a samariai ostraka. 
Ezek a szó igazi értelme szerint cserépfeliratok, mert 
a felirás csak az edénynek eltörése után, tehát cse-
repekre Íratott fel. Az irás jellegét véve figyelembe, 
a szavak a lehelő legpontosabban és igen tisztán, a 
sorok közé írattak az egyes szavak a széleken igen 
pontosan elválasztódnak és a következőben folyta-
tódnak. Az irás kanaanita nyelven van irva, tehát a 
Mescha kő és az ismert Siloa feliratokkal teljesen 
egyező jellegű és korú. 

Az ostrakák ugyanazon jelleggel birtak a kana -
anitáknál, mint manapság nálunk, a boros palackok-
nak címkékkel való el látása; sok esetben pedig 
fuvarlevél gyanánt is szerepeltek. Három ilyen os-
traka szöveg például a következőkép hangzik: 

1. A tizedik évben. — Schemarjahu-é. — Egy 
finom olajjal telt korsó. 

2. A tizedik évben. — Bor a dombnak szőllejé-
ből. — Egy finom olajjal telt korsóval egyetemben. 

3. A tizedik évben. — Abi £ ezer-től. Schemar-
jahu-é . — Egy korsó óbor Asa részére. — A 
dombról . 

E feljegyzés «« tizedik évbem korántsem jelenti 
a bornak tízéves korát, hanem az illető király ural-
kodásának tizedik éve értendő alatta. így tehát a 
küldemény keltének korát jelöli meg. Az illető király 
alatt több mint valószínű Achab értendő. 

Az egész ostraka lelet fontossága pedig abban 
leli magyarázatát , mer t mi egész biztonsággal tudjuk, 
hogy ezek Achab idejéből valók, mert e korszakban 
m á r általános elterjedésnek örvendett az ostraka 
irás. A felirat pedig egy sötétebb tintaszerű festék-
anyaggal történt nádvesszővel. Eddig csak a Ptolo-
meusok korából ismertünk ostrakákat, Egyptom 
földjéről. Eddig mindössze 75 darab ostrakát sike-
rült összegyűjteni a kutatóknak. 

A tulajdonnevek kiilönfélesége szempontjából is 
birnak nagy vallástörténeti fontossággal e feliratok. 
Baal és Jahwe nevei a legkülönbözőbb variációkban 
fordulnak elő. Egyes tipikus bibliai neveket is tar-
talmaznak e feliratok mint pld. : Ela, Elisa, Asa, 
Jojadan, Jojaschib, Meribbaal stb. — A baal var iá-
ciós szavak szépen igazolják az ószövetségben emlí-
tett Baal kultuszának befolyását Izrael fiaira, Achab 
idejében. 

Félreértés elkerülése végett előrebocsájtom, hogy 
az ostrakák tulajdonosai mind zsidók voltak, és 
hogy a ba'al szó alatt mindenkor , a kanaani ták fő-
istensége értendő és nem tekintendő az csak puszta 
appellatiorum gyanánt. 

III. A kutatások vallástörténeti eredményei. 

A megejtett kutatások vallástörténeti jelentősé-
gének méltatása előtt, legyen szabad megemlítenem, 
hogy azok nem igen feleltek meg a remélt várako-
zásnak. Az ásatásoknak első publikációja alkalmával, 
a dicsőségtől és büszkeségtől eltelve, a feltárt szen-
télyeknek, ol tároknak és bálvány szobroknak sok 
mindenféle jelentőségek tulajdoníttattak. 

E feltevések és okoskodások legnagyobb részét, 
a későbbi tüzetes vizsgálat nagyon is redukálta. Mind-
ezek dacára, sok becses anyag táratott fel, amelyek-
nek összessége nagyban elősegítette az akkori kul-
tusz megérthetőségének kérdését. 

1. A kanaanita előtti időszak. 
Palesztina őslakóinak vallásáról és vallásos szo-

kásairól, tehát azon lakósoknak vallásáról, akik 
a kanaani ta korszakot megelőzték, va jmi keveset 
tudunk. 

Vannak kutatók, akik azt állítják, hogy találtak 
Palesztina neolithikus lakóinak lakásaiban áldozati 
serpenyőket és szerszámokat, sőt sziklaszentélyek 
nyomaira is bukkantak. 

Áldozati helyeknek tulajdonít ják nevezetesen 
azon laposan kivájt mélyedéseket, amelyeket, legtöbb 
esetben, lapos sziklákon találtak. E mélyedések igen 
sok esetben csoportonként találtatnak, melyek egy-
mással keskeny csatornákkal vannak összekötve. 
Az efajta sziklák alatt rendszerint (de nem mindig) 
barlangok is fordulnak elő tárnaalakú folyosókkal; 
e folyosókat előszeretettel sírhelyeknek használta Pa-
lesztina ősembere. 

Ilyen sziklaszentélyekre, j ó mélyen, a legalsóbb 
rétegek alatt bukkantak a kutatók feltárásaik alkal-
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mával, tehát ott, ahol az első épített fal a tulajdon-
képeni nyers sziklával összeforr. 

Schumacher archäologus az említett megiddoi 
sziklalapokat ősrégi népek ol tár-maradványainak 
tartja, az üregeket pedig azok lakhelyeinek, ame-
lyeket a későbbi lakók temetkező helyeknek hasz-
náltak fel. 

Macalister Gezer romja i közt egy 27-50 méter 
hosszú és 24*40 méter széles sziklalapra bukkant . 
Az óriási sziklalap tetején 83 csészealakú bemélye-
dést számláltak össze, különféle nagyságban. A szikla 
alatt egy 10 méter hosszú és 6 méter széles barlang-
szerű mélyedés húzódik végig. A kutatók ez üreg-
ben a disznócsontok egész garmadáját találták. Ma-
calister, úgy ezt, valamint a Tell Dschudeide-it, a 
neolithikus lakók egyik szentélyének tartja. A csésze-
alakú mélyedések Macalister állítása szerint az áldo-
zatok vérének felfogására szolgáltak, a bar langüre-
gekben pedig, a tulajdonképeni áldozatokat hajtot ták 
végre. Ezeket, feltevés szerint, jól szervezett külön 
papok végezhették. 

Az egész ügy mibenlétét tüzetes tanulmány tár-
gyává Dalman tanár, a jól ismert Palesztina-kutató, 
tette. Okoskodása szerint, a tányéralakú mélyedések 
egy része, a mindennapi élet számára készíttettek, 
mert ezeket rendszerint kutak, olaj- és borsaj tók 
társaságában találták. Ezeket pedig a történetelőtti 
ember vízgyűjtőknek, mosóteknőknek, mozsaraknak 
és hasonló célokra is felhasználta. Ha ezen mélye-
dések sirok közvetlen közelében találtatnak, úgy 
könnyen elhihetjük, hogy ezeket a halott számára 
kitett ételneműek felfogadására is használták, ezt 
pedig annál könnyebben elhihetjük, mert a legtöbb 
esetben sírüregek felett terülnek el. 

Egyes hasonló sziklalapokat áldozati oltárokul 
is használtak. Ezt pedig azért kockáztatjuk meg fel-
említeni, mert figyelmünket, a Birák könyvének 6, 
11—24. fejezete (Gedeon áldozata) és a Birák köny-
vének 13, 2—23. fejezetei is hasonlót tárgyalnak. 

A legelsőben Gedeon, a neki megjelent angyal 
számára a jándékot akar hozni, e célból a faluba 
siet, levág egy kecskebakot, kovásztalan kenyeret 
készít és a megfőtt húst, levével és a kenyérrel 
együtt a jövevény elé teszi megvendégelés céljából. 
Az angyal azonban meghagyja Gedeonnak, hogy az 
elkészített húst, épúgy mint a szokásos áldozatot 
rakja a sziklára, a levest pedig öntse e fölé. Alig, 
hogy ezt megtevé, tűz száll a kitett ételneműre, 
amely mindent megemészt, — mire az angyal el-
tűnik. 

Palesztina más helyein, mint pld. Sar'a-ban, 
még mai napig is használnak a különféle arab tör-
zsek hasonló sziklalapokat oltár gyanánt. Az áldo-
zati állat vérét pedig ennek széleire kenegetik. 

A jeruzsálemi, ú. n. «szent szikla», a jelenlegi 
Omár mecset alatt, a régi zsinagóga helyén, a Moriah 
hegyen, szintén hasonló mélyedéseket mutat, ez alatt 

is barlang terül el. Igen valószínű, hogy a törökök 
előtt szentség gyanánt tisztelt «szent kő», nem egyéb, 
mint a neolithikus Palesztina lakóknak egyik régi 
szentélye. 

Azon sziklalapok, amelyeket Macalister és Schu-
macher talált, a mondot tak szerint az ősrégi kultusz-
nak volnának maradványa i ; magától értetődő, hogy 
ezen okoskodást nem fogadhatjuk, bizonyítékok hiá-
nyában el, készpénz gyanánt. 
(Fo ly ta t juk . ) Stöhr Géza K. János. 

Néhány bevezetőgondolat Jsten létének 
bizonyításához. 

I. 
Elvonás alatt ért jük ér telmünknek azon műkö-

dését, mely által a tárgyban adott különféle jelek 
közül, egyet külön szemlél, a többiektől eltekintve. 

Az emberi értelemnek azon képessége, mellyel 
ezt a működést kifejti, a legalapvetőbb s a legfonto-
sabbak egyike a tudományos munkálkodásban. 

Az elvonási képesség képesít bennünket arra, 
hogy a külvilágnak számtalan behatásában, tünő-
muló jelenségében rendet teremtsünk, hogy válto-
zandóságuktól elvonatkoztatva, törvényeket, szabá-
lyokat állítsunk fel a jelenségek között és így lehe-
tővé tegyük a tudományos munkálkodást . 

Mert ha nézzük a jelenségek világát, első látszatra 
valóban azt hihetnők, hogy igazat mondott a görög 
bölcselő, Heiaklitos, 7iávxa £sr, minden folyik, minden 
változik az ég alatt, minden lesz. Nincs hely, nyugvó-
pont, ahonnan szemlélhetnők ezt az őrületes forgal-
mat, nincsen semmi állandó, ami ér te lmünknek ki-
indulópontul szolgálhatna. 

De csak első pil lanatra látszik ez így. A gon-
dolkodó elme lud rendet felfedezni a jelenségekben, 
ha mélyükre néz. 

Abból a sok behatásból, melyet az egyes embe-
rek gyakorolnak egy bizonyos megfigyelő alanyra, 
az elvonatkoztató értelem diadalmasan hámozza ki 
az ember fogalmát, mely maradandó, nem válto-
zik a jelenségekkel, hanem nyugvópontot, ki indu-
lási pontot nyújt az értelemnek sok igazság meg-
ismerésére. És amint az értelem elvonatkoztatva el-
ju t az ember fogalmához, eljut más fogalmakhoz is, 
az állat, a növény, a fa, a kö stb. fogalmához. így 
nyeri az értelem a mennyiségtani fogalmakat is, 
például az egység fogalmát. És végre a jelenségek 
összességéből, elvonatkoztatva mindattól, ami külön-
bözhetik az egyik jelenségnél és a másiknál, és egye-
dül azt szemlélve, ami minden jelenségnél közös, 
nyeri az ész a lét fogalmát, melynek metafizikai 
korrelat ivuma a lét, minden tökéletességnek alapja 
és minden létezőnek foglalata. 

Mondhatnák és mondják is sokan, hogy ezek a 
fogalmak csak a gondolkodó elme szülöttei és a 
valóságban nem léteznek. Minden kornak ideálistái, 
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Plato-tói egészen Hegel-ig, tudva vagy öntudat lanul 
ezen az állásponton vannak. 

Még Bergson is, aki pedig elismeri, hogy a tudo-
mányos kutatásra feltétlen szükséges valami, ami a 
folyton mozgó és változó tapasztalati jelenségek közé 
nyugalmat és megállapodást visz; ezt a megállapodást 
egyedül a gondolkodó elme eredményének tekinti, 
tehát tisztán alanyi dolognak, mely semmiképen sem 
gyökerezik a valóságban, mer t a valóságban min-
den mozgás. Változásokból és mozgásokból követ-
keztetünk és j u t u n k el az állandóhoz.1 

Ezen állítások azonban csak félreértésekben 
gyökereznek. 

Mert igaz ugyan, hogy sem a számtani fogalom, 
sem a bölcseleti fogalom, mint ilyen, nem létezik a 
való világban, de mindkettőnek az alapja ott van 
a jelenségekben, határozatlanul, elmosódva, a konkrét 
anyagba bezárva. Az eggség nincs a jelenségek 
között, de találunk közöttük egységeket ; az embert 
senki sem látta még, csak embereket; a lét nem 
jelenik meg érzékszerveink előtt, csak létező dolgok. 

És mégsem mondha t j a senkisem, hogy az egy-
ség, az ember, a lét a külvilágban nem létezik, hogy 
csak gondolkodó elménknek alkotása. Mert valóban 
léteznek e fogalmak képességileg (potentialiter) a 
dolgokban, azaz ott vannak elrejtve, elménknek 
csak meg kell világítania őket, le kell róluk hámoznia 
az anyagiságot; a tér és idő kereteit le kell szednie 
róluk a megfelelő fokban, hogy valójában (actualiter) 
létezzenek, mint fogalmak, gondolkozásunkban. 

Gondolatvilágunkhoz tehát az érzékelhető világ 
nyúj t ja az anyagot, mert semmi nincs az értelemben, 
ami nem lett volna előbb az érzékekben. Csakis 
arról gondolkodhatunk, amit valaha érzékeltünk, 
vagy amit az érzékelt tárgyakból kihámoztunk, amit 
tőlük elvontunk. 

Elvonási képességünkkel azonban a mindenséget 
tökéletesebb fo rmában állíthatjuk értelmünk elé, 
anyagmentesen, mennyiségmentesen, úgy hogy azon 
világ, mely i smeretünkben él, sokkal tökéletesebb, 
mint az, amely a valóságban van, mert létfoka ma-
gasabb, szellemi s így jobban megközelíti azt a vilá-
got, mely az isteni értelemben van, a való világnak 
mintegy előképéül. 

Innen van az, hogy az ember uralkodik az egész 
természeten, legalább szellemével, hogy bizonyos 
mértéken belül az egész természetet felhasználhatja 
saját céljaira, módosíthatja, átalakíthatja folyását és 
ott, ahol céljaira nézve valami kedvezőtlent talál, azt 
javí that ja . Az ember ura a természetnek, amennyi -
ben ezt az uralmat neki átengedte Isten, az ég és 
föld, a természet és az ember Ura. 

Az elvonás lényegét, működését és fontosságát 
megvizsgálva, nem fogunk azon csodálkozni, hogy 
Aristoteles, miután két nagy csoportra osztotta a 

1 Bergson : Introduct ion à la Métaphys ique . 

tudományokat céljuk szerint, u. m. elméleti és gyakor-
lati tudományokra, az elméleti tudományokat az el-
vonás foka szerint osztályozza. Még pedig a követ-
kező m ó d o n : 

1. Természettudományok (physica), melyek el-
vonatkoztatnak a mozgástól és a konkrét anyagtól. 

2. Mennyiségtan (mathesis), mely elvonatkoztat 
nemcsak a mozgástól és a konkrét anyagtól, hanem 
a közös anyagtól is (materia communis) . De nem 
vonatkoztat el a mennyiségtől. 

3. Bölcselet (philosophia), mely mindenféle anyag-
tól és a mennyiségtől is elvonatkoztat. 

A bölcselet tehát, szigorúan véve, nem foglal-
kozik mással, csak a léttel, a lét fogalmával és 
mindazzal, ami ebből a fogalomból következik. 

A gyakorlati tudományok közé tartozik az 
erkölcsbölcselet minden alfajával és a mechanikus 
tudományok, melyeket inkább művészeteknek lehetne 
nevezni. 

Az elméleti tudományok ezen felosztása, n e m -
csak a logikus módszer kedvéért történik, hanem 
magában a valóságban gyökeredzik épúgy, mint az 
elvonás által nyert fogalomvilág. 

Az egyes, így nyert tudománycsoportok közt faji 
(specificus) különbség van, úgy hogy következtetések-
ben az egyik csoportból a másikba nincsen átmenet. 
Az átmenet hiánya és lehetetlensége szembeszökő 
mindenki számára a természettudományi és a 
mennyiségtani rend között. Két körtét és há rom 
almát összeadni nem lehet. Mennyiségtanilag, csak 
egyneműeket lehet összeadni és ezeket sem annyi-
ban, amennyiben valami nemhez tartoznak, hanem 
amennyiben mennyiséget fejeznek ki. Viszont a ter-
mészet tudományokban a dolgokat nem annyiban 
vizsgáljuk, amennyiben mennyiségek, hanem amennyi-
ben valamely nemhez, fajhoz tartoznak. 

És épen úgy, amint e rendek között megvan a 
faji különbség és áthidalhatatlanság, épen úgy meg-
van az a mennyiségtani és a bölcseleti rend egyrész-
ről, másrészről a természettudományi és bölcseleti 
rend között. Az átmenet, ha következtetésről van szó, 
az egyik rendből a másikba jogosulatlan, lehetetlen. 

A bölcselőt nem érdekli sem nemileg, sem fajilag, 
sem mennyiségileg a dolog, hanem csak annyiban, 
amennyiben van, amennyiben létezik. Más a mennyi-
ségtani végtelen fogalma és más a bölcseletié. 

Egymástól élesen elkülönített terület e há rom 
tudományág és büntetlenül nem kóborolhatunk az 
egyikből a másikba. 

Mindazonáltal szorosan függenek össze. 
A lét, az ember fogalma és még sok más fogalom 

valósul meg, realizálódik egy határozott egyénben, te-
gyük fel, Péterben. Ha benne nem volna megtestesülve 
a lét fogalma, akkor nem is léteznék, akkor ember se 
volna, semmi sem volna. Ha nem valósulna meg 
benne az ember eszméje, nem beszélhetnénk róla, 
mint erről az emberről, mint Péterről. 
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Összefüggés van a három rend között. A bölcse-
leti rend nélkül nem állana meg sem a számtani, 
sem a természettudományi rend ; mennyiségtani rend 
nélkül nem volna természettudományi. 

Ilyen értelemben kell venni azt a meghatározást, 
hogy a bölcselet az a tudomány, amely a legmaga-
sabb okokkal foglalkozik. És ilyen értelemben van 
valami jelentősége Pythagoras és tanítványai böl-
cseletének. 

Ez az összefüggés csak a lét rendjében van meg 
(in ordine exsistentiae), azaz: egyik tudomány nem 
létezhetnék, ha a másik nem léteznék. És ez az 
összefüggés magyarázza meg azt a bámulatos össz-
hangot, mely az egyes tudományágak kiforrt ered-
ményei között van. 

Ue ez az összefüggés sehogysem vonatkozik a 
gondolkozás rendjére; ebben a rendben csakis az 
elkülönítés érvényesülhet, mert mind a három tudo-
mánycsoportnak más a módszere, más az apparátusa. 
Valójában és létezésében bármennyire is összefügg 
e három rend, egyikből a másikba átkövetkeztetni 
nem lehet s nem szabad. 

Fribourg. (Schweiz.) Vorbuchner A. 
(Folytatjuk.) 

H Q 
H Q 

V. K Ö N Y V K R I T I K A H Q 
H 0 

B i b l i o t h e c a a p o c r y p h a . I n t r o d u c t i o h i s t o -
r i c o cr i t i ca i n l i b r o s a p o c r y p h o s u t r i u s q u e 
T e s t a m e n t i cum explicatione argumenti et doctri-
nae. Scripsit Dr. S t e p h a n u s S z é k e l y , studii bib-
lici N. T. in reg. hung, universitate Budapestinensi 
professor p. o. Volumen I.: Introductio generalis. 
Sybillae et Apocrypha Vet. Test, antiqua. Friburgi 
Brisgoviae, 1913, VII + 511 pag. 

A modern vallástörténeti kutatás egyik legérde-
kesebb eredménye az a különös felfedezés, hogy az 
antik népek hivatalos vallása nem egészen azonos 
a népvallással. A görög és római pantheon isteneiről 
kiderült, hogy az Olympos ködös csúcsán meghúzódva 
a népéletben sokkal kisebb szerepet játszottak, mint-
sem gondolnók. 

A zsidó nép múlt jának felkutatására irányuló mo-
dern kutatások egyik eredményét némileg hasonló fel-
fedezés képezi, t. i. az,, hogy az ószövetségi kinyilat-
koztatott vallástól élesen meg kell különböztetnünk 
a zsidó népvallást, a hiedelmek, szertartások, babo-
náknak azt az eleven, folyton változó komplexumát, 
amely a kinyilatkoztatott tanítás mellett, olykor tőle 
függetlenül, olykor annak ellenére a zsidó népélet-
ben erős gyökeret vert s annak egyik igen fontos 
tényezőjét képezte. 
f< ; Ezzel [nem azt akarom állítani, hogy a zsidó 
népvallás a kinyilatkoztatott ószövetségi tantól telje-
sen elütő vallási doctrina avagy praxis lett volna. 
A zsidó köznép, bár nagy átlagában a bibliai vallás 

alapján állt, a bibliai tanokon kívül oly nézeteknek 
és szokásoknak is hódolt, amelyeknek a Szentírás-
hoz semmi közük sem volt, hanem idegen népektől, 
ismeretlen csatornák közvetítésével szűrődtek a zsidó-
ság vallási köztudatába. 

És nem kell azt hinni, mintha e tény konsta-
tálása már modernizmusnak tett koncesszió volna. 
Ellenkezőleg : a racionalista biblikusok rcpötov 4>eûSoç-a 
épen az volt, hogy a kinyilatkoztatott bibliai vallást 
a zsidó népvallással egy kalap alá fogták s a val-
lástörténeti evolúció tényét mind a kettőre egyaránt 
alkalmazták. Hiszen a biblia maga tiltakozik a zsidó 
népvallás ilyetén való felfogása ellen, s e tiltakozás 
a legvilágosabb bizonyítéka annak, hogy a kettő 
között igenis volt különbség. 

E népvallás régibb alakjáról a Bírák, Sámuel, a 
királyok könyvei, valamint a próféták iratai tájékoz-
tatnak. Az Üdvözítő fellépését közvetlenül megelőző 
korok vallási hagyományairól ugyan a Szentkönyvek 
révén alig tudunk meg valamit, e hiányt azonban 
bőven pótolja a ránkmaradt egykorú zsidó vallási 
irodalom, amelynek egyik legfontosabb termékét az 
ú. n. apokrifek képezik. Ezek alatt oly műveket kell 
értenünk, amelyek alak és tartalom dolgában a ki-
nyilatkoztatott bibliai könyvekkel rokonok ugyan és 
emiatt olykor valódi szent könyvek számába men-
tek, de mint tisztán emberi írók termékei, az egyház 
kánonjában helyet nem nyerhettek. 

E művek szerzői nagyobbára a farizeusok szek-
tájához tartoztak, ahhoz a zsidó felekezethez, mely 
az Irás tanain kívül a zsidó népvallás hiedelmeit és 
szokásait is Mózesnek tulajdonította, és azokat a 
thórával egyenrangúaknak minősítette. Minthogy tehát 
az apokrifek tana a Szentíráson kívül a zsidó nép 
vallási hagyományára is támaszkodik, nyilvánvaló, 
hogy az effajta iratok a zsidó népvallás ismeretének 
elsőrendű becses forrásai. 

Épen azért a legmelegebben üdvözlöm a tudós 
szerző pontos, lelkiismeretes, rendkívüli szorgalom-
mal és páratlan lelkesedéssel megírt nagyszabású 
művét, amely a zsidó apokrifek történetére, irodal-
mára, tartalmára, tendenciájára nem egy helyen újabb 
fényt derít, amellett pedig e szövevényes irodalom 
sokféle termékeinek tanítását rövid, szabatos, meg-
becsülhetetlenül értékes képpé egyesíti. 

A mű három «könyvre» oszlik. Az első («Intro-
ductio generalis») az apokrifekről szól általában. 
Előadja fogalmukat, jellegüket, fajaikat és részle-
tesen kiterjeszkedik tanaikra, különösen eschatolo-
giájukra (52—83 11.), amelynek alapos és kimerítő 
részletezése a mű egyik legszebb részét képezi. 
A szerző az egyes tanok eredetével is foglalkozik. 
(92—109 11.) E részlet is igen szép és érdekes, bár 
itt talán nem ártott volna a panbabylonisták Him-
melsbild = Weltbild formulájára kissé behatóbban 
kiterjeszkedni és az apokrifek idevágó adatait taxa-
tíve felsorolni. Ugyancsak nem lett volna felesle_ 
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ges az apokrifek demonologiájának s a parsismus 
viszonyának kissé bővebb tárgyalása is, bár az is 
igaz, hogy tekintettel a mű amúgy is hatalmas ter-
jedelmére, ez a kívánság kissé túlzottnak tűnhet-
nék fel. 

A mű második könyve a sibylláknak van szen-
telve. A harmadik könyv első fejezete az apokrif 
apocalypsisekkel (éthiop és szláv Henoch, Assumptio 
Mosis, a syr Baruch-Acapolypsis, Ezra IV. könyve), 
második fejezete a történeti apokrifekkel (Liber Ju-
bileorum, Salamon levelei, Ezra III. k. a Machabeu-
sok III. k.) foglalkozik. A harmadik fejezet a böl-
cselkedő és jó erkölcsöket hirdető apokrifekről szól 
(Testam. XII. Patr., Psalmi Salamonis, Oratio Ma-
nassis, a Machab. IV. k.) Az utolsó, negyedik, fejezet, 
Izaiás mennybemenetelén kívül több elveszett apokrif 
irat apró maradványairól (Noe, Jannes és Mambres, 
Eldad és Modad, Jób és Ezekiel apokriféi, Hys-
taspes jövendölései, Illés apocalypsise) számol be. 

Ezen szorosan vett eisagogikus fejezetek beosz-
tása — a kisebb iratoktól eltekintve — mindvégig 
ugyanazon keretek között mozog: az egyes köny-
vekre vonatkozó irodalmi hagyomány megbeszélését 
(«monumenta») a tartalom beható és kimerítő rész-
letezése követi, melyet a szerző mindvégig rövid és 
velős glosszákkal kisér, olyannyira, hogy e páratlan 
gonddal készült kivonatok egész kommentárt pótol-
nak. Nagyobb iratoknál a bennük foglalt tanok, iro-
dalmi jellegük, alkatrészeik, szerzőjük, koruk, külön 
szakaszokban kerülnek tárgyalás alá, úgy, hogy me-
rem állítani, hogy az összes idevágó eisagogikus 
kérdések ily bő, áttekinthető és világos, amellett oly 
i'endszeres és egyöntetű tárgyalását még a legkivá-
lóbb külföldi szaktudósok munkáiban sem lehet 
meglelni. 

Végül különös elismerést érdemel a szerző szép, 
de amellett nemesen egyszerű latinsága, amelyből, 
azok, akik latinul akarnak írni, igen sok jót tanul-
hatnak. 

A könyv szedése rendkívül gondos; a sajtóhibák 
száma elenyészően csekély, csekélyebb, mint azt 
az utolsó lapon olvasható jegyzék feltünteti, aminek 
az a magyarázata, hogy a Bibliotheea Apocrypha ez 
az első kötete szedőgéppel készült. A gép t. i. olvadt 
ólom alá automatikusan helyezi a szükséges betűk 
formáit. A folyékony ólom oxydálódása, vagy más 
metallurgiai hibák következtében egyes betűk nem 
érik el a szükséges magasságot, és mivel a papirost 
nem tökéletesen érintik, a már kész példányok né-
melyikében eltűnnek. Az én példányomban a sajtó-
hibák között elősorolt helyek jó részének nyomása 
kifogástalan. 

A mű Ízléses kiállítása egyébként a budapesti 
«Stephaneum» nyomda érdeme. 

Száz szónak is egy a vége: a szerzőnek a Bib-
liotheea Apocrypha első kötetéhez, melegen gratu-
lálunk és szívből kívánjuk, adjon neki a Minden-

ható erőt és egészséget, hogy a kilátásba helyezett 
második kötet mennél előbb lásson napvilágot. 

Kmoskó Mihály dr. 
Dr. P a u l W . v. K e p p l e r : D a s P r o b l e m 

d e s L e i d e n s . 4. & 5. Auíl. 100 S. Ára 144 K. kötve 
216 K. Herder, Freiburg & Wien. 

Rottenburg nagynevű püspökét nem ismeri az 
teljesen, ki csak nemes lelkének szárnyaló hymnu-
szát, a «Mehr Freude» gyönyörűségeit élvezte át csak. 
Igaz, erről a prózában megirt páratlan költeményről, 
mely gyorsan, mint a napsugár aranyos fénye, futott 
végig a világon, mindenütt melegséget árasztva és 
életet támasztva, el lehet mondani, hogy ez mély és 
érett szellemének legszebb gyümölcse, de ha letesz-
sziik kezünkből a könyvet és nyugodtan átmeditál-
juk a mondottakat, olyanféle érzés kél keblünkben, 
mintha e finom, cizelált gondolatokkal megrajzolt 
kép élénk színei nuancirozásra szorulnának. Ezt 
érezte a szerző is. Nagyon jól tudja ez a finom fő-
papi lélekművész, kinek éles szeme oly mély pillan-
tásokat tett az emberi szivbe és figyelmesen át meg 
át vizsgálta a lélek titokkal teljes világát, hogy az 
öröm egymaga még nem állítja helyre szivünk-lel-
kűnk esetleg megbillent egyensúlyát, nem tölti meg 
tartós boldogsággal az ember keblét és nem egyen-
líti ki tökéletesen a nagy ellentéteket, melyekkel 
nehéz életutunkon oly gyakran találkozunk. Szivünk 
titkai igen mélyek és csodálatraméltók, és lelkünk 
legbensőbb valójában a száműzetés keserűsége sir. 

Az örömnek csak akkor sikerül másvilági bol-
dogságot beléjük varázsolni, ha diadalmasan zengő 
harmóniáiba belevegyül lágyan, csöndesen a szenve-
dés húr ja inak érezhető rezgése. Az ajkainkon ülő 
örömmosoly körül a szenvedés szülte életbölcseség-
féle vonásnak is kell mutatkoznia. A köny csak akkor 
igazán örömköny, ha jobborcánkon lepereg az öröm-
köny és balszemünkben a fájdalom könye gyöngyö-
zik. Csak akkor sima és egészen tiszta arcunk, ha 
olykor-olykor homlokunkon végig libben legalább 
egy sötét gondnak az árnya. 

Azért irta meg az «öröm apostola» e kedves 
könyvecskéjét, hogy meggyőzzön bennünket nemcsak 
az öröm szépségéről és nélkülözhetetlenségéről, ha-
nem a szenvedés szükségességéről is. De meg azért 
is, hogy felvilágosítson, megnyugtasson, bátorítson és 
erősítsen, ha netalán mindkét szemünkből folyna a 
szenvedés könye és homlokunkon mély nyomokat 
hagynának a küzdelmes élet pusztító viharai. 

A szenvedés általános jelenség. Ott áll már böl-
csőnknél. Minden ember aj ta ján kopog legalább egy-
szer az életben. Kisér bennünket, mint édes anyánk 
szeretete; de legtöbbször, mint mostohánk szúró 
tekintete, kemény szavára összerezzenünk, rettentő 
súlya alatt meggörnyedünk. Már régen akartak meg-
szabadulni az emberek tőle. Bölcselkedésükön vörös 
fonálként végig húzódik a szenvedés-problémának 
megoldási kísérlete. Csak máról holnapra él az a 
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rendszer, melynek nem sikerül létünk eme legne-
hezebb kérdésére kielégítő választ adni. Ezt tudták 
az antik bölcselet képviselői ép olyan jól, mint a 
modernek. Márk Aurél és Epiktét, Eucken és Ostwald, 
Bölsche és Häckel azon fáradoznak, hogy világos-
ságot derítsenek e sötét pontra. De: «ihre Antwort 
scheint nur Spott über den Frager zu sein.» (Faust.) 

A szenvedést, úgymond a jénai próféta, azért 
bocsájtja reánk a Monizmus háromsága (az igaz, 
szép és jó), hogy az emberiség ennek révén meg-
ismerje a növényvilág etc. gyógyerejét és ezzel az 
ismerettel is fokozza boldogságát. 

Keppler végig vezet bennünket a különféle meg-
oldási kísérletek történetén. Rámutat azok meddő-
ségére. Gyönyörűen zengő nyelvezettel, melyben 
Gőthe egyszerűségét és fönségét, Hebbel erőteljes-
ségét és Heine költőiességét találjuk, fejti ki, hogy 
e nagy kérdésre csak a szenvedések férfia adhat 
megnyugtató feleletet, kinek nem volt földi életében, 
hová fejét pihentesse. Más alapot senki sem vethet 
azon kívül, mely vettetett, mely a Krisztus Jézus. 

Kik v. Keppler püspök szimpátikus egyéniségét, 
nagy szivét, nemes lelkét és ragyogó stílusát ismerik, 
ajánlás nélkül is örömmel nyúlnak majd e díszes 
könyvecske után. A többieknek azt mondj uk : tolle, lege ! 

P. Schrotty P. 
P r e d i g t e n u n d V o r t r ä g e v o n P . A u g . 

A n d e l f i n g e r S. J. 7. Heft: Kongregationsfeiern, 1912. 
8. Heft : Erste heilige Kommunion 1913. Padernborn. 
Schöningh. Ara füzetenkint 1 M. 

Andelfinger atyának munkássága a legbecsesebb 
vállalkozások közé tartozik a homiletikai irodalom 
terén. Az időről-időre megjelenő csinos füzetek kész 
beszédeket és előadásokat tartalmaznak, amellett 
azonban (8. füzet) kitűnő vázlatokat az először 
gyónók és áldozók külön tanítására, melyek közül 
különösen a 2., 3., 5. más hallgatóság előtt is jól 
használhatók. Ebben a füzetben hat szép beszédet 
közöl a szerző, az első szent áldozás ünnepe alkal-
mával, melyek mind a keresztségben tett fogadás 
megújításáról szólanak. 

Andelfinger atya hírneves szónok és különösen 
a Mária-kongregációk alapítási, felvételi ünnepeinek 
messze körben ismert szónoka. Ez a munkássága adja 
a 7. füzetet, melyben 10 beszédet közöl kongregáció-
ünnepek alkalmára. 

Amit a 8. füzetben közölt vázlatokban látunk, az 
uralkodik minden beszédén és előadásán is. Az át-
látszóság, erőteljesség az érvelésben, rend a gondo-
latokban. S azért ezek a füzetek, az előbbi hat füzet 
is (1. Ein Cyklus Aloisiuspredigten. 2. Glaube und 
Unglaube. 3. Mária-beszédek. 4. Karácsonyi, ó-év 
esti, vízkereszti. 5. Nagypénteki, húsvéti, Urunk menny-
bemenetelére szólók. 6. Reszédek Jézus szentséges 
Szivéről), igen használhatók különösen azok részéről, 
akik kevés idővel rendelkeznek az invenció és szaba-
tosabb kidolgozás munkájára . Vb. 

Gróf Z ichy N á n d o r . É l e t - é s j e l l emrajz . 
I r ta : Bonitz Ferenc. Budapest, 1912. A Szent-István-
Társulat kiadása. 595 1. 16°. 

Karácsony vigiliáján, Zichy Nándor halálának 
egyéves évfordulóján jelent meg Bonitznak 600 ol-
dalas könyve, mellyel nemcsak Bonitz, de a Szent-
István-Társulat is kegyeletét akarta leróni Zichy 
Nándor iránt. Lapunknak 1913. 10. számában már 
szólottunk Bonitznak munká já ró l ; mi itt csak azt 
említjük meg, hogy a könyv mint irodalmi termék 
is megérdemli a figyelmet és elismerést. A legjobb 
források után — amilyenek Zichy Aladár és Nándor 
grófoknak, Esterházy Miklós Móric grófnak, Zichy Nán-
dor fegyvertársának, Miller József budakeszi plébá-
nosnak, a Fejérmegyei Napló és az Alkotmány egy-
kori szerkesztőjének élet- és jellemrajzi és kortörté-
neti közlései, valamint a Kath. Szemle «Politikai 
Szemléi» után, melyeket maga Zichy Nándor gróf írt 
hosszú időn keresztül és a saját tapasztalatai után, 
amelyekben ugyancsak bőven volt része —ir ta meg 
Bonitz 35 fejezetben Zichy Nándor gyermeksége, 
ifjú évei, családi életéről, közgazdasági és politikai 
szerepléséről mindazt, ami gróf Zichy Nándort az ő 
harmonikus egyéniségét magához mindig következe-
tesnek, erősnek, vezetőegyéniségnek mutatja. Áldásos 
munkát végzett Bonitz s ezt nemcsak szorgalommal, 
hanem talentumos irói képességgel végezte. Vb. 

É r t e s í t ő . A S z o c i á l i s M i s s i o - T á r s u l a t é s 
a v e l e k o o p e r á l ó kat l i . N ő e g y e s ü l e t e k lapja. 
I. évfolyam. 1. szám. Ennek a minden második hó-
napban megjelenő és Ghitay Margit által szerkesz-
tett eleven folyóiratnak f. é. 1. száma e tartalommal 
jelent meg: Kreisel Matild szép verse után (Prohdszka 
püspökről) egy, «A lelki hygiénáról» szóló cikk kö-
vetkezik, amely nem más, mint Prohdszka püspök 
nov. hóban tartott egyik konferencia - beszédének 
kivonata. Ezután hörsier Fr. W.-nek mult évi buda-
pesti II. előadását (A keresztény és a modern peda-
gógia) közölvén a lap, szakegyleti referátumok kö-
vetkeznek a Farkas Edith alap. hölgy vezetése alatt 
álló egyesületekről és tevékenységi körökről, minők: 
a kath. Női Patronage-Egyesület (referens: Balázsné 
Bolgár Ilona), Probation officer-tevékenység (Bene-
dikta nővér), a szegényügyi osztály tevékenysége, 
Szent-Margit-Kör (réf.: B. M.), Kath. Lányok Orsz. 
Szövetsége (ref. : Schmoll Biri). A Szociális Missio-Tár-
sulat intézményeire vonatkozó felvilágosítások és egye-
sületi eseményekről való jelentések zárják be a lapot. 

H. 

VI. KATHOLIKUS VILÁGSZEMLE 

Ausztria. 
A k a t h . n a g y g y ű l é s e k nemze t i s ég i d e c e n t r a -

l izációja A u s z t r i á b a n . Az 1912. évi bécsi eucharisz-
tikus kongresszuson az osztrák nemzetiségek képvise-
lete («Katholische Union») azt a határozatot hozta, 
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hogy 1913. évben nem tart egységes «Katholikentag»-ot, 
hanem külön-külön tart kath. nagygyűléseket az egyes 
nemzetiségek részére. Ennek folytán az ausztriai németek 
azonnal hozzáláttakaz 1913. évi «Deutsch-Österreichischer 
Katholikentag» szervezéséhez ; az előkészítő nagy bizott-
ság március 4-én tartotta meg plenáris ülését és 1913. 
ang. 15—17. napjait tűzte ki a nagygyűlés idejéül, helye 
pedig Linz lesz. Megállapították egyben a nagygyülési 
ügymenetet és az Ausztria németajkú katholikusaihoz 
intézendő felhívásnak szövegét. 

Német-Birodalom. 
A bajor trónöröklés kérdéséhez . Hollweck 

prelátus, eichstätti tanárnak felfogása újabban viszhangra 
talált dr. Bloch Ede müncheni ügyvéd részéről, aki egy 
müncheni jogi szaklapban közzétett értekezésében szintén 
azon véleményének ad kifejezést, hogy a bajor alkotmány-
jog szerint egy lelkibeteg fejedelmi sarj képtelen a 
trónöröklésre. Szerinte ezt nemcsak spekulatív uton 
lehet bebizonyítani, hanem tételes alapon is. Mert 
őszerinte a jelenlegi bajor alkotmány feltételezi a német 
aranybullát («Goldene Bulle», 1355. é.) amely pedig 
(25. fej.) tartalmaz egy olyan szakaszt, amely trónöröklésre 
képteleneknek mondja a lelkibetegeket. IV. Miksa bajor 
választó-fejedelem (később király, 1623. évben kapta a bajor 
fejedelem a Kur-Pfalz-ot a választófejedelemséggel együtt) 
1799. évi pátensében még expresse hivatkozik az arany-
bullára, és így joggal feltehető, hogy, mikor 1818. évben 
alkotmányt adott Bajorországnak, az alkotmány-tör-
vényben az említett jogszabályt, mint általán elismertet, 
nem tartotta szükségesnek törvénybe iktatni, hanem azt 
továbbra is az aranybullából folyólag fennállónak tekin-
tette. Ezen szabály folytán már II. Lajos (f 1888.) elmé-
jének elborulásakor, mikor Luitpold régens lett (1886. 
június 13.), Luitpold-ot illette meg a bajor korona, 
Luitpold halála után pedig (+ 1912. december 12.) fiát, 
Lajost, és semmiképen sem Ottó-t, a jelenlegi királyt, 
ki trónralépése óta elmebeteg. 

A kérdés ez alapon, úgy lehet, komoly fordulat elé 
juthat. Az aranybullát illetőleg csakis az a nehézség, 
hogy az aranybulla akkor, mikor II. Ferenc lemondott 
a német császári címről és méltóságról (1806.), elvesz-
tette hatályát Németországban. De az is igaz, hogy az 
aranybulla egyes tételei az egyes választófejedelemségek 
területén még továbbra is hatályban maradtak ; így volt 
ez Baden-ben is 1856-ig. 

«Erélyes propaganda» a müncheni krema-
tórium forgalmának emelésére . Ez is csak olyan 
ízléses reklám, amilyen a temetkezési egyletek reklámja. 
A münchen-i krematóriumnak kevés «anyaga» van, a 
«Münch'ner-Kind»-ek, úgy látszik, mégis irtóznak egy 
kicsit attól, hogy holttestöket egy földi pokol tüzében 
hamvasszák el. A müncheni liberális lapok («Münche-
ner Neueste Nachr.», «Münchener Post») panaszkodnak, 
hogy míg Nürnberg-ben halotthamvasztó-egylet is van, 
amely kellő reklám útján a közönség érdeklődését fel-
hívja a halotthamvasztás jelentőségére és «olcsóságára», 
addig München-ben a halotthamvasztók mitsem törőd-
nek a propagandával, a közönség tartózkodik a halott-
hamvaszlástól, mert nem ismeri és drágának találja 
úgy, hogy csak gazdagok veszik igénybe ; úgy látszik 
(így a : «M. N. Nachr.»), még félnek a halotthamvasztás 
ellenségeitől. 

A dolog azért érdekes, mert a halotthamvasztás be-
hozását azzal indokolták, hogy a krematórium égető 
(no ez igaz !) szükséget fog pótolni, most pedig kisül, 
hogy nincs forgalma. 

A szociáldemokrata «Münchener Post» szerint a 
müncheni liberális közönség megemberelte magát, és egy 
bizottság is alakult már, amelynek feladata lesz «ener-
gikus propagandát» kezdeni a halotthamvasztás mellett 
és halotthamvasztó egyesületet alakítani, amely olcsó 
áron tegye lehetővé a hamvasztást. A propaganda éle 
természetesen a kath. egyház ellen fog irányulni, a ham-
vasztásnak megnyerni valakit annyi lesz, mint a kath. 
egyháztól eltántorítani. És mégis azt mondották Bajor-
országban, hogy a halotthamvasztási mozgalomnak nin-
csen aggressziv célja. 

Nem irigyeljük a münchenieket, akiket most már 
«erélyes propagandával» akarnak arra kényszeríteni, 
hogy haláluk esetére tűzzel kelljen elhamvasztani tes-
teiket csak azért, hogy a krematóriumnak «forgalma» 
legyen. Valósággal pokoli «l'art pour l'art» a halott-
hamvasztás terén. 

A hamburgi i skolatanács laikus népiskolát 
akar. Hamburg államnak iskolatanácsa (Schulsynode) 
a hamburgi új iskolatörvény meghozatala alkalmából 
azon kérelemmel fordult az államkormány elé, hogy a 
népiskola alsó négy osztályának tárgyaiból töröljék a 
vallástant, a felső osztályokban pedig a felekezeti vallás-
oktatást szintén szüntessék be, hanem ehelyett a 
tudomány eredményeivel megegyeztethető (1) vallási 
ismereteket történeti tájékoztatás formájában közöljék 
a tanulókkal ; de ha a jelenlegi rendszert a törvényhozás 
megváltoztatni nem akarná, az esetben legalább ne 
legyen a vallásoktatás kötelező. Mint látszik, koncentrikus 
agitáció indult meg egész Európában. Ezen egységes agi-
táció mögött egységes és pedig nemzetközileg szervezett 
tervezőknek és rendezőknek kell állaniok. Kik lehetnek 
ezek? Aligha tévedünk, ha a páholyok kezét látjuk 
ebben, mert minden páholy már néhány éve az iskola 
elvilágiasítását tekinti a szabadkőmüvesi munka leg-
közelebbi céljának. 

Olaszország. 
Luzzatt i ,mint a keresz tény erkölcstan védője. 

Formichi a bölcsészetnek a római egyetemen magán-
tanára, a mult héten a római filozófiai társulatban 
Buddha tanításának kulturértékéről beszélt és azt fölébe 
helyezte az evangélium ethikájának. A jelenvoltak kö-
zül felszólalt egy öreg úr, kiről később kitűnt, hogy ő 
Luzzatti, volt olasz miniszterelnök, aki a Formichi által 
idézett Oldenberg müvéből (Buddha élete) kimutatja, 
hogy Oldenberg szerint is az evangélium erkölcstana 
magasabb értékű Buddhá-énál. Luzzatti rámutatott, hogy 
míg Buddha a fájdalom előtt való tehetetlenséget és az 
attól a nirvana-ba való beolvadás által való szabadulás 
utáni kívánságot ajánlja, addig a kereszténység a fáj-
dalom csökkentésére törekszik a jótékonyság gyakor-
lása és a tudomány fejlesztése által. A kereszténység a 
házasság felbonthatatlanságát és a nő felemelését és 
egyen jogosítását vívta ki és a női nemet megtisztelte 
azzal is, hogy Máriában a tisztaság eszményképét állította 
fel ; mindez hiányzik a buddhizmusban, amit a Buddha 
vallású népek erkölcsi állapotából igazolt be Luzzatti. 
Luzzatti-t a hallgatóság nagy ovációval ünnepelte. 
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A dolog azért is érdekes, mert Luzzatti maga nem 
is keresztény, hanem izraelita. 

Franciaország. 
A «défense laïque» a francia kamarában. 

Március 3-ikán kezdődött a kamarában a laikus iskola 
védelmére vonatkozó javaslatok (a Guist'hau és a Brard-
félc javaslatok) tárgyalása. Összesen 40 szónok iratko-
zott fel. Március 3-án Jaurès meglepte a világot, mert 
míg lapjában e javaslatok opportunitása ellen emelked-
tek hangok, ő maga beszédében sikra szállt a laikus 
iskola védelmében. O is elismerte, hogy a besorozott 
katonák közt talált 36% analfabéta jó részben a laikus 
iskola terhére irandó, de ő ennek okát abban találja, 
hogy a laikus iskolával maguk a radikálisok sem sokat 
törődtek, a tanítókat gyengén fizették, a klerikálisok 
pedig a laikus iskolát szüntelenül rágalmazták. A laikus 
iskola bajának orvoslására ő az egyetlen eszközt abban 
látja, ha a laikus tanítók fizetéseinek feljavítására 650 
millió frankot állítanak be a költségvetésbe, és ennek 
kapcsán bejelentette, hogy ő és társai (egyesült socia-
listák) ellenezni fognak minden újabb hadi költséget. 
Március 4-én folytatták az iskola vitát: egy jobbpárti 
(Lefebvre du Prey) ellenezte a javaslatokat, egy radi-
kális pedig (Boutand) a javaslatok fő eszméjét, az iskola 
rendjének és a tanítók tekintélyének védelmét, helyesli 
ugyan, de a szülők jogait és a lelkiismeret szabadságát 
megóvni kívánja és azért Buisson-nal, a bizottság elnö-
kével, egyetértve, ellenzi a Brard-féle javaslatot, amely 
a laikus iskola monopoliumára törekszik. 

F e l m e n t ő itélet Luçon rheimsi biboros érsek 
el len indított perben. Ismeretes, hogy a francia laikus 
iskolákban használt tankönyvek hemzsegnek a vallásra 
és az egyházra nézve sérelmes állításoktól és rágalmaktól. 
Emiatt a francia püspöki kar 1909. évben körlevelet 
bocsátott ki, («lettre pastorale du 14. sept. 1909 sur 
les droits et les devoirs des parents relativement 
à l'école»), amelyben megtiltotta több, megnevezett tan-
könyvnek használatát és felszólította a szülőket, hogy 
gyermekeiket ne küldjék laikus (állami) iskolákba. 
A Briand-kormány tehetetlenül állt a püspökökkel 
szemben ; Briand maga a Ligue d'Enseignement 1909. évi 
közgyűlésen a tanítókat szólította fel, hogy per utján 
védjék meg a laikus iskola jogait. Ezen felszólításra a 
francia tanítóegyesületek («Les Amicales d'instituteurs»), 
amelyek összesen 190.000 tanító-tagot számlálnak, kár-
térítési pert indítottak a francia püspöki kar tagjai ellen, 
azon az alapon, hogy a püspökkari körlevél nekik nagy 
erkölcsi és anyagi kárt okozott. 

Legelőször Luçon rheimsi biboros érsek ellen indult 
meg a per 5000 frank kártérítési összeg lefizetése iránt. 
A rheimsi bíróság elmarasztalta az érseket és 500 frank 
kártérítésre kötelezte, de a francia felsőbb biróság («Cour 
de la cassation») ezt az Ítéletet múlt hét keddjén (már-
cius 4.) feloldotta azon indokolással, hogy a felperes-
ként szereplő tanítóegyesületeknek nincs joguk pere-
lésre a jelen esetben, mert itt nem egyéni érdekeikről, 
hanem az állam közoktatási érdekéről van szó, amelyet 
megvédeni csak az állam maga illetékes ; sőt hozzáteszi 
a biróság, hogy a nevezett tanítóegyesületek nem is 
képviselik a tanítóság összességét, és hogy még hozzá 
olyan szervezettel birnak, mint a munkás-szindikátu-

sok, amelyekbe pedig állami funkcionáriusoknak nem 
is szabad belépniök. 

Nagy-Britannia. 
Két angl ikán «bencés kolostor» katholizálása. 

Aelred Carlyle nevű anglikán pap, ki előbb orvosnős'endék 
volt, majd theologiát tanult, bencés szerzetesekkel való 
érintkezés folytán megismerkedvén a szent Benedekrend 
szervezetével és szellemével, elhatározta, hogy az anglikán 
egyház kebelében is állit bencés kolostort. A canterbury-i 
érsektől meg is kapta az engedélyt, és az első zárdát 
1895-ben Yorkshire grófságban Painsthorpe nevű helyen 
állította fel és ő lett Dom Aelred néven a kolostor első 
apátja ; a kolostort a ritualista mozgalom előmozdításáról 
hires Halifax lord bocsátotta rendelkezésére. 1906-ban 
az új zárda a maga pénzén megvette a Dél-Wales partja 
mellett fekvő Caldey szigetet (Isle of Caldey, 272 mért-
földnyire Tenby wales-i várostól) és hozzáfogtak egy 
új templom és kolostor építéséhez, amelyből eddig egy 
szép kápolna és a kolostor egyik része már készen áll. 

Ezen anglikán apátság tagjai nagyrészt világiak 
voltak, nem voltak anglikán papok ; foglalkozásuk olyan 
volt, mint a régi bencéseké : mindenféle kézimunka, 
művészet és iparművészet, főleg egyházi szerek készítése. 
De a kis kolostor lelkileg is utánozni törekedett szent 
Benedekrend igazi fiait : napjuk tekintélyes részét imában 
és isteni szolgálatban töltötték, volt latin Missale-juk 
és (benediktinus) Breviárium-juk, mindkettőben a Szeplő-
telen Fogantatás és Mária Mennybemenetele ünnepei is 
bennefoglallattak ; volt szentségtartójuk és Oltáriszentsé-
gük, tartottak szentséges miséket és áldásokat, és hitték 
Krisztus jelenlétét az Oltáriszentségben, végeztek gyász-
miséket, imádkozták az olvasót és a Mária-antifonákat. 

Mindez őket már olyan közel hozta a kath. egyházhoz, 
hogy 1912. év böjtjében már Istenhez fordultak világos-
ságért, hogy megmaradjanak-e továbbra is az anglikán 
egyházban ; de húsvétkor úgy határoztak, hogy meg-
maradnak és így elősegítik az egész anglikán egyháznak 
visszatérését, de másrészről meg abban a hiedelemben 
voltak, mint általában a ritualisták, hogy az anglikán 
egyházban is érvényes a papszentelés és érvényesek a 
szentségek. 

Ez a nagy katholikus hajlandóság már régebben 
gyanút keltett az anglikán egyház püspökeinél. Itt merült 
fel az eszme, hogy rendezni kellene ezen kolostor 
viszonyát az anglikán egyházhoz. A Canterbury-i érsek 
felszólítására, a caldey-i anglikán bencések Charles Gore, 
oxfordi püspököt püspöki vizitatornak («episcopal 
visitor») kérték fel, aki azonban előbb két kiküldöttjét 
küldte el Caldey-be, akik azután jelentést tettek a 
püspöknek a kolostorról, beleértve a kolostor katho-
lizáló újításait ; csakis ezeknek elhagyása mellett volt 
hajlandó az oxfordi püspök a visitatorságot elfogadni. 
(Pedig ő maga is alapított egy anglikán kolostort : 
«Community of Resurrection»-t.) 

Az oxfordi püspöknek erre vonatkozó levelére (1913. 
febr. 13.) Aelred Carlyle apát bejelentette, hogy a caldey-i 
zárda tagjai a püspök kívánságait nem teljesíthetik 
és így nem tehetnek mást, mint «követik azt, amit Isten 
akaratának ismernek fel» (1913. febr. 19.), majd ugyan-
azon a napon a caldey-i kolostor káptalanja egy, az 
angol lapokhoz /Catholic Times és az anglikán Church 
Times) beküldöttt nyilatkozatban állapodott meg, amely-
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Ível tudtul adják az okokat, amelyek folytán «tovább 
nem maradhatnak meg az anglikán egyházban és kérni 
fogják felvételüket a kath. egyházba és befogadásukat a 
Szent-Benedek-rendbe.» 

Egy 1913. febr. 22. levélben pedig Dom Aelred Carlyle 
még részletesebben kifejti az oxfordi püspök előtt 
kilépésök okait, nevezetesen, hogy: «nem hódolhatván 
meg a követelt pontokban az anglikán egyház tekintélye 
előtt, kénytelenek belépni abba az egyházba, amely 
kötelező hitcikkelyekként tanítja azt, amit mi hiszünk.» 
Felemlíti itt azt is, hogy semmiféle katholikussal nem 
tárgyaltak előzőleg az áttérés ügyében,de ugyanezen napon 
(febr. 22.) levélileg meghívták Belgiumból Dom Bede 
Camm kath. bencés apátot, kit eddig csak névről ismertek, 
hogy jöjjön el és segítse őket tanácsával. Az anyagiakat 
illetőleg Dom A. Carlyle jelenti az oxfordi püspöknek, 
hogy kiküldöttei előtt hajlandó beszámolni a kolostor 
tulajdonjogáról. Márc. 4-iki levelében Carlyle (a protes-
tánsok tiltakozásai ellen, t. i. mintha protestáns egy-
házvagyont vonnának el az alapítók szándéka szerinti 
rendeltetéstől) kijelenti, hogy a sziget és zárda kizárólag 
az ő tulajdonuk. 

Ezzel a caldey-i zárda áttérése ténnyé vált. Csakis 
négy szerzetes nem tette magáévá a többség (31) elhatá-
rozását. 

A caldey-i férfi-benediktinusok példáját követte a 
Tenby-től csak 50 kilométernyire fekvő Milford Haven-i 
anglikán női bencés zárda is, amelynek tagjai közül 
36-an fognak áttérni, és csak 2 nem volt hajlandó erre. 
Ez a nőzárda 25 év előtt alakult London mellett, ahonnét 
elköltöztek a Kent grófságban fekvő Malling-ba (régi 
apátság), ahol egy jámbor anglikán (később konvertált) 
nő megszerezte nekik a középkori abbey-nak még részben 
fennálló épületét és templomát. Innét ők pár évvel 
ezelőtt Milford Haven-be költöztek át, hogy a caldey-i 
férfiszerzetesek lelki vezetésében részesülhessenek. 

Dom Bede Camm jelenleg Belgiumban bencés apát, 
ki maga is konvertita és az oxfordi egyetemen tanult 
és gradust is nyert. 

Mindenesetre igen épületes ez az áttérés, amelynél 
a rábeszélés vagy befolyásolás árnyékát sem találhatja 
senki. Úgy látszik, Angliában [a vallási megnyugvást 
kereső protestánsok fülében mint a jó szülő házába 
visszahívó szózat, cseng a katholizálás gondolata. 

Dom Carlyle is megüti ezt a húrt febr. 22. levelében : 
«A mi ügyünkben mi a tekintély elvéhez appellálunk ; 

és mi alávetjük magunkat a római egyháznak, mert 
mi meggyőződtünk arról, hogy a katholikus életnek 
nem lehet semmiféle rendezett és állandó formája azon 
Székkel való közösség nélkül, amelytől angol eleinket erővel 
elszakították.» 

A kathol ikus suffragist-ek passzivitása. A Month 
f. é. január havi számában megrótta az angol katholikus 
nőknek választójogi ligáját, hogy nem tiltakozott a 
suffragist-ek erőszakoskodásai és kártevései ellen. Ezen 
hallgatás még inkább volt rosszra magyarázható, amikor 
a lapok azt is újságolták, hogy a «Catholic Women's 
Suffrage Society»-nek 1912. é. decemberben Hampstead-
ben tarlóit gyűlésében felszólalások történtek volna a 
suffragist-ek erőszakoskodásainak védelmére. De most 
a Month-öt felvilágosították, hogy azon a gyűlésen ellen-
kezőleg az elnök figyelmeztette hallgatóit, hogy a jó cél 

nem szentesíti a rossz eszközöket ; egy másik felszólaló 
pedig élesen elítélte a suffragist-ek erőszakoskodásait. 
A Month megnyugvással veszi tudomásul a hampstead-i 
gyűlés korrekt állásfoglalását, de megismétli abbeli 
helyes felfogását, hogy a C. W. S. S.-nak mégis kifeje-
zetten tiltakoznia is kellene a suffragist hölgyek erőszakos 
és bűnös eljárása ellen, mert hiszen az ilyen kath. 
egyesületnek épen az volna célja, hogy a szóban forgó 
problémánál (női választójog) a kath. vallás elvei érvé-
nyesüljenek, és viszont minden, ezen elveket sértő 
megoldás, vagy törekvés visszautasíttassék. És ezt a 
Cath. W. S. S. annál inkább megtehette volna, mert még 
a nem katholikus «National Union of Women's Suffrage» 
című egyesület is tiltakozott a suffragist-ek eljárása ellen. 

Néhány legújabb adat a caldey-i konvertált 
«anglikán szerzetesekről». Dom Aelred Carlyle apát 
legközelebb Rómába megy, ahol kath. theologiai tanul-
mányokat fog végezni és az áldozópapi felszentelésre, 
valamint az apáti megáldásra előkészülni. 

A konvertált «bencések» letették a menevia-i 
(Wales) kath. püspök előtt a hitvallást és az «abiuratio 
haereseos»-t. Ugyanama napon Merry del Val biboros 
államtitkártól sürgöny érkezett a püspökhöz ezen szö-
veggel : 

«A Szentatya bensőségesen adja áldását az új kon-
vertitákra az egyház aklába való felvételük alkalmából 
és kéri Istent, hogy bőséges kegyelmét árassza őrájuk. 
Fejezze ki, kérem, a kolostor összes tagjai előtt mély-
séges és legmelegebb rokonszenvemet.» 

Dom Bede Camm belgiumi bencés apát már Cal-
dey-be is érkezett, jelenvolt a hitvallástételen is, és Dom 
Aelred Carlyle helyett átvette a kolostor vezetését, mint 
a kolostornak ideiglenes apátja. Caldey-ból Dom Bede 
Camm legközelebb elmegy Milford-Haven-be az ottani 
St. Bride-ról nevezett bencés női zárdába is, hogy őket 
is előkészítse a hitvallás letételére. 

Spanyolország. 
A spanyolországi iskolai hitoktatás ügye . 

Múltkori hírünk kiegészítéseképen felemlítjük, hogy 
Romanones kormányelnök, a spanyolországi kormány-
sajtó jelentései szerint, tagadásba veszi azt, hogy a 
kötelező vallásoktatásnak eltörlését tartalmazó királyi 
dekrétumot a római Curiával közölte volna. Ezt nem 
tehette már azért sem, mert a Szentszék elé nem ter-
jeszthet olyan dolgot, ami nem vegyes természetű ; már 
pedig Romanones szerint az iskolaügy nem vegyes (!), 
abban egyedül az állam illetékes és tehet, ami neki tet-
szik. A kérdés most a spanyol közoktatási tanács előtt 
fekszik, és ennek véleménye beérkezvén, fog a kormány 
végleg állást foglalni. 

San-Domingo . 
Az érsek-köztársasági-e lnök lemondása. Nouel, 

San-Domingo érseke, mint jelentettük, f. é. január hóban 
elfogadta a neki a San-Domingo köztársaság viszály-
kodó pártjai által felajánlott ideiglenes elnökséget ama 
reményben, hogy a májusban megtartandó elnökválasz-
tásig rendeznie sikerül a köztársaság zilált politikai 
viszonyait. Rá is velte a pártok hadvezéreit a leszerelésre, 
általános amnesztiát hirdetett ki, dekretáltatta a sajtó-
szabadságot, másfél milliárd kölcsön felvételét készí-
tette elő és már azon volt, hogy az alkotmány revízióját 
is nyélbe üti az elnökválasztásig. De az elnökségre 
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törekvő pártvezérek (Vasquez, Velasquez) megszegték 
a fegyverszünetet és ismét egymás ellen harcba kez-
dettek. Ezért Nouel, céltalannak látva fáradozását, 
lemondott az elnökségről és legközelebb Európába jön. 

VIII. V E G Y E S E K PHD •MM) 
A K a t h o l i k u s N é p s z ö v e t s é g jub i l eumi r ó m a i 

zarándok la ta . Felkérésre közöljük olvasóinkkal e 
zarándoklatnak programmját : 

A zarándoklat útiránya : Budapest, Trieszt, Velence, 
Róma. Vissza ugyanezen az úton. Indulás : Budapestről 
április hó 28-án. Érkezés Velencébe 29-én. Időzés 
Velencében fél nap. Érkezés: Rómába április hó 30-án. 
Római időzés öt nap. Indulás : Rómából május hó 4-én este. 

Részvételi dijak : 
I. osztály 240 korona 

II. osztály 180 korona 
III a) osztály 115 korona 
III b) osztály (ellátás nélkül) 80 korona 

A részvételi díjakban az I., II., III a) osztályú utasok-
nál benne van az ellátás, szállás és kocsi költség a hajóról 
a vonatra és vonatról a szállásra. A III b) osztálybeliek 
az élelmezésről maguk gondoskodnak. 

Tiszta és kényelmes szállásért és jó ellátásért a 
rendezőség felelősséget vállal. Kellő számú és Bómában 
teljesen járatos rendezőkről, vezetőkről, magyarázókról 
ingyenesen gondoskodva van. 

A római tartózkodás programmja : 
Április 30-án d. u. : S. Pietro és Trastevere szent 

Caecilia templomával, az Angyalvárral. Séta a Pincio-ra. 
Május 1., csütörtök : 9 órakor reggel szentmise, utána 

szentbeszéd aLaterán ban. (II. Sylvester pápának,aki szent 
Istvánnak a koronát küldte, itt van a sírja.) A lateráni 
múzeum megtekintése. Felmenetel a Santa Scala-ra. 
Santa Croce di Gerusalemme megtekintése. — Délután : 
A katakombák felkeresése, ahol prédikáció lesz. Innen 
szent Pál apostol templomába az apostol sírjához, ahol 
szintén prédikáció lesz. 

Május 2., péntek, d. e. : A Vatikán-nak, a pápa-
lakásnak, a múzeumoknak, képtáraknak, loggiáknak, 
folyosóknak, termeknek, kerteknek megtekintése. Szent 
Péter templomának másodszori, részletes megtekintése 
és a tetejéről széttekintés a város felett. — Délután : 
Ara Coeli, Santa Maria Maggiore, San Pietro in Vincoli, 
Colosseum, ahol prédikáció lesz. 

Május 3., szombat d. e. : Pantheon, Thermae Dio-
cletiani, San Lorenzo (IX. Pius pápa sírjával), «Campo 
Santo in agro Verano» temető. — Délután : Szent Péter 
templomában gyónás. Emléktárgyak beszerzése. 

Május 4., vasárnap d. e. : Szentmise és közös szent 

áldozás, valamint prédikáció szent Péter templomában 
Utána : pápai audiencia. — Délután : Római forum. 

Este elutazás. 
Jelentkezni tehet a Kath. Népszövetség Elnökségénél : 

Budapest, IV., Ferenciek-tere 7. 
Melegen ajánljuk a tömeges részvételt olvasóinknak, 

hogy a kereszt győzelmének 1600 éves jubileumának római 
ünnepségén hazánk is méltóképen képviselve legyen. 

Szerkesztői izenetek. 
P l . M. d r . F r i b o n r g . Köszöne t é s sz. ü . — P . S e l l . P . 

G y ö n g y ö s . Köszönet te l vettük a c ikkeket . — T. K. d r . E s z -
t e r g o m . Köszönet a kü ldöt t kéziratért . — R . M. d r . E p e r j e s . 
Cikke megérkezet t . — A . F . R ó m a . Erre a számra már 
k é s ő n ( szerdán dé lután) érkezett . 

Felelős szerkesztő és k iadótu la jdonos : 

Dr. HANUY FERENC, egyet, tanár ( I V . , Duna-u. 3 . ) 

Főmunkatá rs és szerkesztő-helyettes : 

Dr. WOLKENBERG ALAJOS, egyet, tanár (I . , Bertalan-u. 2 4 . ) 

Stephaneum nyomda r. t.. Budapest VIII.. Szentkirályi-utca 58 

1907. Pécsi országos kiállításon állami ezüst éremmel kitiinte've. 

FLEISCHER JÁNOS 
egyházi ruha és reverenda szabó 

PÉCS, FERENCIEK-TJTCA 9. 
Evek hosszá gyakorlata ké-
pesít a legjobb szabású, minő-
ségin és finoman kidolgozott 

REVERENDÄK ÉS CIMÄDÄK 

PAPI CIVIL ÖLTÖNYÖK 
előállítására. Üzletemet ezen-

kívül *************** 

EGYHÁZI RUHÁK 
készítésére is berendeztem. 
Mindennemű egyházi ruhák : 
casulák, pluvialék velumok, 
baldachinumok, minisztráns 
ruhák, zászlók, lobogók, kar-
ingek, álbák, kehelyruhák 
******* stb. készíttetnek. ••••••• 
Egyházi ruhák javítása ol-
csón és jól eszközöltetnek. 

Költségvetés és árjegyzék ingyen ! • • • • Személyesen is megjelenek ! 

TORONYÓRÁK b e s z e r z é s é n é l forduljon b iza lom-
mal NADLER é s DR» SGHÖNFELD  
toronyóra- é s m u s z e r ^ y á r á h o z 

I m r Köl tségvetés t díjtalanul k ü i d í Budapest, VIII., Práíer-u. 9. 
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RELIG 
TUDOMÁNYOS ÉS TÁRSADALMI KATH. HETI FOLYÓIRAT 
A BUDAPESTI EGYETEM HITTUD. KARA TÖBB TAGJÁNAK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI 

Dr. H A N U Y F E R E N C , EGYETEMI TANÁR. 

Megjelenik — július és augusztus hó ki-
vételével — minden szombaton reggel. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal : 
Budapest, IV., Duna-u. 3. 

Előfizetési ár : egész évre K 12, félévre K 6. 
Egyes szám ára : 50 fillér. (Kapható a Szent-
István-Társulat könyvk., IV., Kecskeméti-u. 2.) 

TARTALOM. I. Vezércikk: Krisztusi élet, örök élet. I r ta : Trikál 
József dr. — Vezércikk után : Pályázat a budapesti egyetem theol. 
karán a II. (új) bölcseleti tanszékre. — II. Az örök városból : 
1.) X. Pius általános jubileum-ot hirdet Fehérvasárnaptól Imma-
culata-ig. 2.) Virágvasárnap Rómában. 3.) Művészies pálmaág a 
Szentatyának. 4.) A pápa nagyhete. 5.) Angol prédikációk 5. Sil-
vestro in Capile-ban. 6.) Disputáció a templomban. 7.) A Sanl' 
Ufficio levéltára tovább is titkos levéltár marad. 8.) A Szent Bene-
dekrend «abbas primas»-ának lemondása. 9.) A capitoliumi palo-
ták összekötése. — III. Tudományos cikkek, közlemények, érte-
kezések: 1.) Krisztus feltámadása. I. P. Schrotty Pál-tól. 2.) Sajtó-
kérdés és «forum conscientiae». II. Tóth Tihamér dr.-tól. 3.) Femi-
nizmus. III. Jehlicska Ferenc dr.-tól. 4.) A legújabb archaeologiai 
ásatások a Szentföldön. VIII. Stöhr G. K. J.-tól. 5.) Magyar domini-
kánusok Albániában a XIII. században. Pfeiffer Miklós dr.-tól. — 
V. Könyvkritika : 1.) Jos. Ries, Die Sonntagsevangelien homiletisch 
erklärt, thematisch skizziert und in Homilien bearbeitet. F&.-tóI. 
2.) M. J. Scheeben, Die Herrlichkeiten der göttl. Gnade. P. Schrotty 
P.-tól. VI. Katholikus Világszemle: A) Olaszország: 1.) Giolitti 
egyházpolitikai hitvallása. 2.) Három Raffaello-festmény felfede-
zése Perugiában. B) Német Birodalom : 1.) Kopp bíboros fel-
szólalása a porosz felsőházban. 2.) A német «cserkésző fiúk» a 
laikus nevelés szolgálatában. 3.) A «Köln. Volkszeitung» jubileumi 
alapítványa. C) Nagy-Britannia : 1.) Ritualista vallásgyakorlatok 
Londonban. 2.) A konvertált «bencések» ügyéhez. D) Francia-
ország : 1.) A párisi községtanács visszahívni készül az apácákat 
a kórházakba. 2.) Gyónócédula, mint radikális-párti korteseszköz. 
3.) A montmartre-i Szent-Szív-bazilika a párisi blokárdok kezében. 
E) Spanyolország : Romanones miniszterelnök más húrokat pen-
get. F) Északamerikai Egyes üli-Állam o k : Motor-kápolnák a m b u -
lans istentiszteleti célokra. 

JÇrisztusi élet, örök élet. 
I r t a : TRIKÁL JÓZSEF DK. 

(«Mivel én élek, ti is élni fogtok» . . . 
Szent János 14, 19.) 

1. Az Ur Jézus önmagának életet, örök életet 
igér. Nemcsak isteni életének örökkévalóságáról 
beszél, hanem arról is, hogy szelleme, lelke, 
mint Isten örök gondolatainak lüktetőereje, az 
emberiség történetének mindenha lendítője, moz-
gatója marad. Az ő lelke az a megálmodott 
«világlélek,» mely annyi nagy eltévelyedés dacára 
is mindenkor úgy jelenik meg, mint az ember 
boldogságának, reményei megvalósulásának egye-
dül biztos záloga. Krisztus lelkéből sarjadzik 

egyedül a szép élet, a nemes élet, a több bol-
dogság, a tökéletes ember eszménye. 

És ennek az életnek, az ő halhatatlan re-
ményeinek hordozóivá, munkásaivá, úttörőivé 
hí fel mindnyájunkat. Nem kíván tőlünk semmit 
hiába; nekünk is életet igér, örök életet igér. 
Munkásokká választ ki, de az ő lelkének, szel-
lemének, nagy erkölcsi eszményeinek munká-
saivá. Őszinte, igaz, egyenes munkásokat akar 
bennünk látni és belőlünk kifaragni, akik a 
haladó műveltségnek, az egyre gazdagabb társa-
dalmi életnek kérdéseit, az emberiség fejlődé-
sének nagy érdekeit nem ideig-óráig érvényes 
és alkalmakhoz simuló, kétszínű gondolatok, 
vagy jelszavak szerint oldozgatják, foltozgatják, 
hanem olyanokat, akik azt nézik, mi felel meg 
az Úr Jézus nagy vágyainak és reményeinek az 
emberiség szellemi, erkölcsi, jogi és társadalmi 
életét illetőleg. 

De mikor mindezt elgondolom, azt látom, 
hogy sok sok magvető működéséből, gondolko-
dásából hiányzik a hitnek szelleme és ép azért 
hiányzik belőle az örökkévalóság szemmeltar-
tása. Az idő számára dolgoznak, amelyben csak 
halál van és nem az örökkévaló élet számára. 
A mindennapi élet mulandó érdekeit szolgálják 
és nem a nagy alapelvek őszinte hirdetésében, 
eleven megőrzésében izzik lelkük, pedig csak ez 
utóbbi Krisztus életének élése és csak ez birja 
a halhatatlanság Ígéreteit. 

2. Aki hisz és hitből cselekszik, az örökké él. 
A hit az élet csiráit hordozza magában. Ez 

az erős és becsületes életnek forrása a magve-
tőben és azokban, akiknek lelkébe a magvető 
azt elhinti. Akarod a tudás homályait felderí-
teni? Akarod az embert szenvedélyei ellen fel-
vértezni? Akarod a boldogságnak lelkét behozni? 
Akarod egy szebb, méltányosabb, emberibb élet-
nek vágyát és reményeit felgerjeszteni? Akkor 
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hinned kell ; erőidnek a hitből kell táplálkoznia. 
Hit nélkül ellankadsz, a nehézségek között meg-
rokkansz; bizalmatlanul vonulsz vissza az élet-
től és az emberektől egyaránt. De ha hiszesz 
Krisztus Ígéreteiben, ha hiszed, hogy O a gyökér 
és a gyökér éltet téged, és nem te élteted a gyö-
keret, akkor élni, dolgozni, munkálkodni fogsz, 
mint ő, és ez az élet, dolog és munka becsüle-
tességgel, kedvvel, lelkesedéssel töltenek el. 

Ez a nagy titka a krisztusi lelkületű mun-
kának. Ma sokan biznak a munka, a kitartás 
erejében. Ma sokan biznak a tettek erejében ; 
de mi inkább bizunk a hitnek erejében és mű-
veiben. Akik az élet nagy harcaiban s főleg az 
emberiség jövőjéért való küzdelemben becsü-
letes lélekkel dolgozni és mindvégig kitartani 
kívánnak, azok az erőt ne önmaguk szempont-
j á b ó l mer í t s ék , non tu portas radicem, h a n e m a 
gyökértől, Krisztustól merítsenek erőt, radix 
portat te. 

Ha egész életedből nem a hit sugárzik ki, 
elvesztetted az emberek bizalmát, megszűntél az 
erkölcsi világrendnek Istentől felkent képvise-
lője lenni. És akkor könnyebb a durva kőből 
műremeket alkotni, mint a bizalmát vesztett 
embert egy vonallal magasabb szintre emelni. 
Minden szód, tetted ellen fellázad a megingott 
emberek ellenszenve, a gyanú és a gúny. Ebben 
rejlik annak a titka, miért terjed oly lassan az 
Isten országa ! Előítélet és gyanú kiséri a mű-
vesek munkáját, az a gyanú, hogy hiányzik be-
lőlük ép az a hit, amelynek lobogója alá esküd-
tek. És akkor mennél több erővel látsz mun-
kádhoz, annál kacagóbb bizalmatlanság fogad. 

Mert mit tudsz tisztán emberi buzgalommal 
megjavítani. Talán az akaratok világát? Az aka-
rat csak a természetfölötti hatások ereje alatt 
szelídül és nemesedik. 

A hatás és ellenhatás törvénye nemcsak a 
fizika, de a lélek világában is valamikép érvé-
nyesül. Az akarattal szembeszáll az akarat; a te 
vágyaidat, reményeidet ellensúlyozzák a fel-
ébresztett régi vágyak és ellentétes erők. A leg-
nemesebb akaratot sem lehet átojtani az embe-

rekbe, ha nem sugárzik ki belőled a hit ereje 
és csak a magad erejével akarsz célhoz jutni. 

De ha te nem is akaratot, hanem új meg-
győződést kívánsz az emberekben elhinteni, akkor 
is reménytelen a fáradozásod, amíg csak embe-
rileg, emberi ésszel, emberi gondolatokkal dolgo-
zol. A lélek világát, az eszmék, a gondolatok, a 
meggyőződések finom hálója keresztül-kasul 
átszövi láthatatlan szálakkal. A közszellemet, a 
közvéleményt, a világnézetet is ily súlytalan, 
érzékszerveink elől elsikló, és szellemi látásunk 
számára, hozzá nem férhető gondolathálózatok 
képezik. Ezeket széttépni, szálanként szétszedni 
és helyükbe ujat bevinni, művészi munka, 
finom munka, legalább is oly finom és oly 
hosszú is, mint a milyen a tenger munkája, ha 
hegyeket homokrétegekből felépít, vagy hegyeket 
ugyanúgy elhord. És azután minden meggyőző-
déshez egy-egy kedves érzelem tapad, minden 
kiábrándulás fájós metszéssel jár, amely ellen 
fellázad érzékiességünk, jellemünk megcsonto-
sodott ereje, megszeretett nyugalmunk. Amint a 
fának nedve beforraszt minden sebet, kipótol 
minden sérülést; ép úgy az ember régi világa 
is kiforrni, és magából kivetni igyekszik minden 
ujat, még ha jó is, ha üdvös is és az élet meg-
őrizni törekszik régi körforgását, beidegzett és 
megszokott útját. Azért oly lassú a változás az 
ember és az emberiség életében. A gyökeres át-
alakulás ujjáteremtést igényel. De ujjáteremtésre 
elégséges-e az ember emberi buzgósága, ereje? 
Ebből a szomorú tapasztalásból ered sok kedvet-
lenség, elbágyadás és lemondás. Ez a sírásója 
és halála a csak világi szempontokból élő emberi 
igyekezetnek. 

3. De az Úr Jézus azt mondja : «Mivel én élek, 
ti is élni fogtok». Ü él, ő a világban működik; 
szelleme, ereje, mint az idő lassú munkája, leng 
az emberiség élete felett. Lelke teremt apostolokat 
és prófétákat, akik kiüresítik magukból az emberi 
gondolatokat és vágyakat, hogy krisztushordo-
zókká váljanak. Rajtuk, bennük és általuk lép 
időbe és térbe a hit szárnvain Krisztus gondo-

tf ^ 
lata, érzése és akarata. Ok Krisztus hangszerei, 

ÄNGSTER JÓZSEF és FIÂ 
orgona- és harmonium-gyár, PÉCS. 

<t O Alapíttatott : 1867. évben. O O 
A bpesti Bazil ika nagy orgonájának épitői. 

Csak e lső dijakkal kitüntetve. 
Pécsi ofsz. kiállításon legelső díjjal, állami aranyérsmmel kitüntetve. 

Ajánlják kitűnő hangú és erős szerkezetű 
légnyomatu és elektromos berendezésű 

ORGONÁIKAT 
a legjutányosabb árak mellett, művész ies 
kivitelben, o o o Raktáron kitűnő hangú 

harmoniumok minden nagyságban. 
Elektromos fujtató készülékek. Árjegyzéket kivánatra ingyen. 
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kifejező művészei. A világba lépnek, és nem az 
akadályokat nézik, amely őket környezi, hanem 
az indításokat érzik, amelyek belőlük az életbe 
kisugárzanak. Krisztus szeretete sürget minket. 
Krisztus szeretetét érzik mindenütt és nem 
az emberek hidegségét; a Mester vigasztalását 
és nem az emberek közönyösségét; Krisztus xj O 

lelke eleven forrásának gazdagságát, és nem ki-
apadását. «Aki e vízből iszik, nem szomjazik meg 
mindörökké.» A fáradságot kipótolja az Istenbe 
való elmélyedés; a munka ideget, vért és velőt 
felszívó rombolását, a harmatos és megszentelő 
pillanatok, amelyekben az Úr érezteti magát. 
«A léleknek pedig gyümölcse a szeretet, öröm, 
béke, türelem, nagylelkűség, jóság.» Isten ön-
magátadjanekünk,ha mi magunkat odaadjukNeki. 
A munkából tehát nem csömör és békétlenség, 
hanem kiáradó szeretet és tettvágy sarjadzik. 

Krisztus, aki bennünk és általunk működik, 
éltet, lelkesít, átizzít. «Mivel én élek, ti is élni 
fogtok.» 

Élni fogunk nem a divatos politikai, társa-
dalmi és erkölcsi áramlatokból, hanem lelké-
ből. Képviselői leszünk nem a világi hatalomnak 
és érdekeknek, hanem az örökkévalóság szem-
pontjain szemlélt ember isteni javainak és ér-
dekeinek. Ha ezt a lelkületet, ezt a nagy célt 
látják bennünk az emberek, akkor ők szeretni 
fognak minket is mint Krisztust és ránk bizzák 
a lelköknek és erkölcsi világuknak nagy érde-
keit, szóval egész boldogságukat, mert látják, 
hogy az örök élet igéi nálunk is vannak. 

Ez a munka pedig nem az idő, hanem a 
végtelenség számára folyik, nem emberi, de is-
teni munka, mert minden szivdobbanásunk és 
tettünk az isteni megváltás szakadatlan közlé-
sébe kapcsolódik belé és valóban beteljesedik 
rajtunk : «Mivel én élek, ti is élni fogtok». 

A feltámadott Krisztus ünnepén értsük át, 
hogy a kereszténynek élete kegyelmi élet, krisz-
tusi élet, olyan élet, amelynek a halál sem tud sírt 
ásni, mert a test sírjából is dicsőségesen kél fel 
Krisztusnak, a feltámadottnak, nyomán, hogy 
Krisztusban, az örök élet elvében, a földön túl 
is folytatódjék és soha véget ne érjen. És ott 
teljesedik be rajtunk majd másodízben az Irás 
szava : «Mivel én élek, ti is élni fogtok.» 

P á l y á z a t a b u d a p e s t i e g y e t e m t h e o l . k a r á n 
a II. (új) b ö l c s e l e t i t a n s z é k r e . A hittud. Kai-
dékáni hivatalának felszólítására közöljük az alábbi 
pályázati hirdetést : 

Pályázati hirdetmény. 
A budapesti kir. magyar Tudomány-egyetem 

Hittudományi Karánál a hitludományra előkészítő 
második bölcseleti tanszék rendszeresíttetvén, ezen 
tanszék nyilvános rendkívüli tanárral való betöltésére 
ezennel pályázat hirdettetik. 

E tanszékkel 4000 korona évi törzsfizetés, 800 
koronától két ízben öt évenkint 600 koronával emel-
kedő személyi pótlék, továbbá az ezen minőségben 
eltöltött minden ötödik törvényszerű szolgálati év 
után egyenkint 400 koronás, de legfeljebb 2000 korona 
korpótlék, és évi 1600 korona lakbér van egybekötve. 

A pályázó kath. egyházirendbeli férfiak korát, 
végzett tanulmányait , irodalmi munkásságát és eddigi 
működését igazoló okiratokkal s püspöki elbocsátó 
levéllel felszerelt folyamodványok a magyar kir. 
vallás- és közoktatásügyi Miniszterhez címezve 1913. 
évi április hó 15-ig a budapesti kir. magyar Tudo-
mány-egyetem Hittudományi Karának Dékáni Hiva-
talánál nyújtandók be. 

Budapesten, 1913. március hó 11-én. 
A magyar kir. vallás- és közoktatásügyi Minisztertől. 

II. AZ OROK VAROSBOL 

X . P i u s á l t a l á n o s j u b i l e u m o t h i r d e t F e h é r -
v a s á r n a p t ó l I m m a c u l a t á - i g . Az aOsservalore 
Rom.» márc. 18, számának élén közli X. Pius pápa 
«Magni faus tique» (1912. márc. 8.) brévéjét, amellyel 
a Nagy Konstantin császár által 1600 év előtt az 
egyháznak a milano-\ rendelettel (313. é.) megadott 
béke és szabadság emlékezetére általános jubi leumot 
hirdet. 

Felemlítve az évforduló alapjául szolgáló ese-
ményt, amely az egyháznak első és pedig a kereszt 
dicsőséges jelvénye alatt kivívott diadala volt, rá-
mutat a pápa e diadal kulturális áldásaira, melyek 
belőle az egész emberiségre szétáradtak. 

«Megfelelőnek látjuk ezen örvendetes alkalom-
ból — írja a pápa — Istenhez, a B. Szűz Anyához 
és a többi szentekhez, főleg az apostolokhoz fordulni, 
hogy minden népek az egyháznak díszét és tekin-
télyét visszaállítva, magasztos anyjukhoz vissza-
térjenek, az egyház tanításának fényét elhomályosí-
tani akaró tévelyeket elhagyják, a római pápának 
készséggel engedelmeskedjenek és a kath. vallásra 
mint minden intézménynek pajzsára és erősségére 
tekintsenek. Akkor lehet majd remélni, hogy az 
emberek ismét a keresztre szegzett szemekkel ezen 
üdvösséges keresztben a kereszténységnek ellenségeit 
és szivöknek féktelen vágyait legyőzzék.» 

Az ima buzgó gyakorlásának felkeltése végett 
(folytatja a brève), a Szentatya jubileum formájában 
egyetemes búcsúval kívánta a hívek imáit gazdagí-
tani cs azért az lnquisilio-Congregatio meghallgatása 
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után, a Rómában lakó vagy oda zarándokoló hívek-
nek «Jubileum Generale» alakjában teljes búcsút 
engedélyez azon feltétel alatt, ha ők Fehérvasárnap-
tól Szeplőtelen Fogantatás ünnepéig bezárólag terjedő 
időben két-két izben meglátogatják a lateráni Szent 
János-bazilikát, a Szent Péter és Szent Pál bazilikákat 
és ott a pápa szándékaira (az egyház és a Szentszék 
jóléteért és felmagasztaltatásáért, az eretnekségek ki-
irtásáért, a keresztény fejedelmek egyetértéseért és 
a hivőnépnek békességeért és összetartásáért) imád-
koznak, továbbá, ha ugyanazon időben legalább 
egyszer a Bűnbánat szentségéhez és az Oltáriszentség-
hez járulnak, és végre ha, kiki tehetsége szerint, 
valamelyes alamizsnát adnak vagy a szegényeknek 
vagy kegyes célokra. 

A breve további részében közzéteszi a pápa, 
hogy a Rómába jönni nem tudók otthon is részesül-
hetnek a jubileumi búcsúban, ha a feltételeket telje-
sitik, nevezetcsen, ha a 3 római bazilika helyett a 
püspök által kitűzendő templomot hat ízben meg-
látogatják. 

A jubileumi búcsú felajánlható a purgalóriumi 
lelkekért is. 

Hajóuton vagy másképen útban levők akkor 
nyerhetik el a búcsút, amikor haza vagy valamely 
biztos révbe érkeznek. 

A kolostori klauzura által akadályozott mindkét 
nembeli szerzeteseknek, továbbá a börtönben vagy 
fogságban levőknek, valamint a betegeknek vagy 
bármiféle módon akadályozottaknak a gyóntatok 
átváltoztathatják az előírt feltételeket olyanokra, 
amelyeket ők is teljesíteni tudnak, az első áldozást 
még el nem végzett gyermekeknek elengedhetik a 
szentáldozást is. 

Megengedi továbbá a pápa, hogy az összes hí-
veknek és a különféle, mindkét nembeli szerzetesek-
nek a jubileumi búcsú elnyerése céljából, szabad 
meggyónniok bármely approbált világi vagy szerze-
tes áldozópapnál ; a klauzurás apácák mégis csak 
akkor, ha az ilyen pap az apácák gyóntatására is 
bír approbatioval. 

Az ilyen jubileumi gyóntatásra felkért papokat 
a pápa felhatalmazza, hogy gyónóikat, de csakis a 
lelkiismereti fórumban, üdvös penitencia kiszabása 

mellett, feloldozhassák mindennemű egyházi cenzúra 
(excomm. suspens, etc.), mindenféle, még a legsúlyo-
sabb bűnök, bűntények alól is, nem véve ki az egyházi 
biró által kimondott cenzúrákat sem, valamint a 
«speciali modo» a pápának fentartott eseteket sem, 
sőt azokat sem, amelyek a legtágabb engedélyben 
sem szoktak benne foglaltatni (tehát: az «absolutio 
complicis»-sel inkurrált «excommunicatio specíalis-
sime Papae res.» alól is); de az eretnekség alól való 
feloldozás előtt az «abiuratio errorum»-ot kell előre 
bocsátani. 

Ugyanazon gyóntatóknak megadja a pápa azt a 
jogot is, hogy gyónóik által tett fogadalmakat másra 
átváltoztathassák (commulaüo votorum), kivéve mégis 
a tisztaság és a szerzetbelépés fogadalmait, valamint 
a harmadik személyek jogát érintő fogadalmakat és 
a bűn ellen preventív szándékkal tett fogadalmakat 
(kivéve, ha a commutatio folytán a praeventio hatá-
sosabb lenne). 

Felmentést adhatnak továbbá az ilyen gyóntatok 
a náluk gyónó papi egyéneknek (szerzeteseknek is) a 
titkos irregularitas alól,de csak arendihatalomgyakor-
lása és a magasabb rend felvétele céljaira. Nincs azon-
ban joguk felmenteni a nyilvános irregularitas alól. 

A pápa által vagy valamely praelatus által név-
szerint kiközösített, felfüggesztett vagy interdikált vagy 
pedig «sententia declaratoria»-val vagy denuntiatio-
val sújtott egyén csak úgy oldozható fel, ha az elő-
írt idő alatt elégtételt adott; ha] a gyóntató véle-
ménye szerint elégtételre elég idő nincsen, akkor az 
ilyenek csakis a jubileumi búcsú elnyerésére, pro 
föro conscientiae feloldozhatok, de kötelesek mielőbb 
az elégtételt teljesíteni. 

A breve végén elrendeli a pápa, hogy mindazok 
(püspökök, azok helynökei, vagy ezek hiányában az 
egyes plébánosok is), akik e breve példányait 
(esetleg csak nyomtatásban) kezeikhez veszik, a 
brevet az alájuk rendelt egyházi területeken ki-
hirdessék és egyben megjelöljék azon templomot 
vagy templomokat, amelyeknek meglátogatásával el-
nyerhető a búcsú és ez alkalommal a hivő népet a 
jubileum mibenlétéről egyházi beszédben kioktassák. 

A szokásos derogatorius és konfirmatorius zára-
dékkal záródik be a breve. 

Úrakíilönlegességek nagyszerű választékban. M i n d e n ó r á é r t t ö b b ^ 
é v i Í r á s b e l i j ó t á l l á s ! 

H i r e s S c h a f f h a u s e n i , 
O m e g a , G l a s h ü t t e , 
E t e r n a , P a t e c k s t b . 

szerkezetek. 
Acél, ezüst v. arany, művészi 
izlessel kidolgozott tokokban. 
íSffi- Eredeti gyári árak ! sm 

Schönwald Imre 
óra- és ékszertelepe 
B U D A P E S T , 

Deák Ferenc-utca 21. szám. 
Törzstelep: PÉCS. 

Képes nagy árjegyzék ingyen és bérmentve. 

I J 
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V i r á g v a s á r n a p R ó m á b a n . Római tudósítónk 
irja : Megkezdődött a nagyhét és ezzel az idegenek özön-
lése az örök városba. A pálmaszentelést és körmenetet a 
S. Pietro-ban szokott ünnepélyességgel végezte Ram-
polla biboros, a Szt.-Péter-bazilika arciprete-je. 

A mély értelmű szertartáson az ájtatoskodó 
rómaiak is szép számmal, de a kíváncsiskodó idegenek 
óriási számmal vettek az idén is részt. A Szt. Péter 
bazilika tágas csarnokában sűrű áradatban gomoly-
gott a nép. Sajnos épen olyan nagy mértékben ural-
kodott a hangzavar is az egész templomban. Sajnos, 
de igaz, hogy a Szent-Péter-templomban az idegen 
elveszti otthoni respektusát a szent dolgok iránt, és 
minden lelkiismeretfurdalás nélkül ad kifejezést 
bámulatának a látottakon és hangos örömmel üdvözli 
ismerőseit. A hatalmas kar remek énekeiből csak 
foszlányok verődnek át a bábeli nyelvzavaron. 
A baldachin um oltár előtt felállított presbyterinm 
a funkciók vége felé járt, mikor a templom bejára-
tánál harsány gyermekzsivaj tört ki. A Pietá-kápol-
nánál szentelt olajágakat osztogatnak, nemcsak a benn-
szülött római gyerek töri magát érte, hanem a külföldi 
utas is boldog, ha egy ágacskához juthat. 

A napsütéses, tavaszi verőfényben úszó Szent-
Péter - téren művésziesen összefont pálmaágakat 
csinálnak a hosszú sorban elhelyezkedett árusok. 
És jó vásárt csinálnak, mert mindenki igyekszik egy 
pálmaágat magával vinni, ekként hódolván az ünnep, 
mélységében sokak által meg nem értett, de virágos 
külsőségében oly megkapó misztériumának. 

M ű v é s z i e s p á l m a á g a S z e n t a t y á n a k . Virágva-
sárnapon a pápai palota «maestro di casa»-ja (főudvar-
mester) ősi szokás szerint egy művészies pálmát nyújt 
át a Szentatyának ; az idén, a Szentatya betegsége miatt, 
az ünnepélyes átnyujtás elmaradt, hanem ehelyett 
azt Bressan nions, vette át. Ezen pálmát, valamint 
az egész pápai palota részére pálmákat szállítani a 
sanremo-i Dresca családnak a kiváltsága V. Sixtus-tól 
kezdve, és pedig azért, mert e családnak egyik női 
őse, egy V. Sixtus idejében élt szegény öregasszony, 
a Szent Péter téren az obeliszk felállításánál, látva 
az összes kötelek szakadozását : «Aqua alle corde» 
(vizet a kötelekre !) kiáltással kellő időben jó tanácsot 
adott a munkásoknak. Ezért hálából kapták e kivált-
ságot az asszony és leszármazói, ami nemcsak ki-
tüntetés, hanem jövedelmező kereset is volt a család 
részére. A Rresca-család a pápának szóló pálmát az 
Aventin-hegyen élő (régebben az Esquilin-en) Camal-
dulensis-apácák által szokta készíttetni régi szokás 
szerint. Az egész egy magas művirág-csokor érc-
alappal és érc vázzal, tetején virágok és levelek közt 
egy művészi miniatűr olajkép-lappal, amely az idén 
Szent Ilonát ábrázolja Krisztus keresztjével, az «in 
hoc signo vinces» felirással. 

A művészies pálmaágat Vitt. Amadeo Bresca 
képviseletében A. Ambrosini commendatore adta át 
Bressan mons.-nak. 

A p á p a n a g y h e t e . Római tudósítónk jelenti : 
0 Szentsége a nagyhetet teljes visszavonultság'ban 
szokta tölteni. Idegenek csak nagycsütörtökön és 
husvétvasárnapján jutnak a Vatikánba; nagycsütör-
tökön a Rómában élő püspökök és prelátusok részt 
szoktak venni 0 Szentsége csendes miséjén, s Krisztus 
helyettesének kezéből veszik az Oltáriszentséget. Hus-
vétvasárnapján külön engedélyre, korlátolt számban 
hivők (legnagyobbrészt a római előkelőségek) szoktak 
a Szentatya miséjén megjelenni és a szentmise közben 
a szentáldozáshoz járulni. Most az orvosok nem 
engedik meg a Szentatyának ezen szertartások végzé-
sét sem, bár ő maga most is haj landónak nyilat-
kozott a fáradságos, de atyai szivének sok örömet 
nyújtó ténykedésre. Az első kihallgatás husvétkeddjén 
lesz, amikor egy magyar zarándokcsapat fog a 
Szentatya szine elé járulni. Húsvét utáni pénteken 
is lesz zarándok-fogadás a Vatikánban. Az orvosok 
csak ezen két napot engedték meg a Szentatyának. 
Ranuzzi de Rianchi c. érsek, maestro di Camera, 
az Oss. R.-ban hozza ezt a zarándokvezetők tudo-
mására. 

A n g o l p r é d i k á c i ó k S . S i l v e s t r o in Capite-
b a n . Rómából jelentik l apunknak: S. Silvestro in 
Capite az angol katholikusok nemzeti temploma, 
Amint az ember belép az ajtón, azonnal észreveszi, 
hogy nem «olasz» templomban van. Angol komoly-
ságot és tisztaságot lehel itt minden. Ha egy benn-
szülött olasz téved be ide, hogy a «strano lingu-
aggio»-t meghallgassa, nyugtalan viselkedéséből azon-
nal kirí a könnyűvérű román. Az «.Ora pro nobis(e)y> 
helyét a tisztán csengő «Pray for us» foglalja el. 
Míg az olasz templomokban másodpercek múlnak 
el, míg mindenki a maga «Ora pro nobis(e)»-át meg-
kezdte és befejezte, addig a «Pray for us» egyszerre 
hangzik el. Minden «Jesus Christ»-ra a nagy kalapok 
gyöngén meghajolnak a főoltár felé. A nagy kalapok; 
nem mintha kizárólagos kiváltságuk volna, hanem 
nagyobb lévén a mozgó tömeg, jobban szembe ötlik 
maga a mozgás is. 

Ennek a templomnak nagyböjti szónoka ez 
évben: Mgr. Hugh Benson A. M. «A Világ Urá»-nak 
(Lord of the world) ismert szerzője. Egyenesen azért 
hívták ide Angolországból, hogy a nagyböjti prédi-
kációkat tartsa. Eredeti egy szónok. Nem áll a szó-
széken, nem mozog ide-oda, mint valamennyi olasz 
kollégája, hanem az egész idő alatt — ül. Különös 
gesztusokat sem csinál. Felső testének előre- és 
visszahajlása az egyedüli akció. Ez az egyhangú 
külső azonban annál tüzesebb, lelkesebb bensőt 
takar. Egy konvertitának erős meggyőződése és az 
igazságot végre megtaláló lelkesedése beszél belőle. 
Prédikációja mindvégig komoly. Sorra veszi az állí-
tólagos «catholic paradoxes»-eket és megcáfolja azokat. 
Jól ismeri őket, hiszen bennük élt valamikor. Már 
csak ezért is nemcsak katholikusok, hanem más 
vallásúak is tömegesen látogatják prédikációit. fsj 
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D i s p u t á c i ó a t e m p l o m b a n . Rómából irja 
tudósítónk : Szellemes és írnom pedagógiai érzékkel 
kigondolt katekeziseket tartanak a nagyböjtben 
Nerei Szent Fülöp fiai (oratorianusok) a Chiesa 
Nuova-han, disputáció alakjában megvitatják a hit 
legfontosabb igazságait és így szerfölött könnyű 
módon belevésik azokat a hallgatóság lelkébe. A nagy 
főhajó két oldalán egy-egy szószék van felállítva. 
Az egyik, a díszesebb, a defendens, a másik, az egy-
szerűbb, az arguens számára. Az utóbbi minduntalan 
nehézségeket hoz fel a defendens állításai ellen, 
melyeket meg kell oldania. A nehézségek termé-
szetesek, pszichologikusak és amellett oly szellemesek, 
hogy nincs az egész templomban fül, mely oda nem 
hallgatna. A defendensnek természetesen kétszeresen 
kell vigyáznia, nehogy a felvetett kétely a hallgatóság 
lelkében maradjon. Az egész nélkülözi ugyan egy 
prédikációnak a komolyságát, de többet ér el, mint 
tíz száraz katekezis. fsj 

A S a n t ' U f f i c i o l e v é l t á r a t o v á b b i s t i tkos 
l e v é l t á r m a r a d . A Corriere délia Sera után a 
sajtóban az a hír kelt szárnyra, hogy X. Pius pápa 
elhatározta volna az Inquisitio-levéltár megnynyitását, 
csak úgy, mint azt XIII. Leo pápa a vatikáni levél-
tárral tette. A hírt mindjárt megjelenésekor való-
színűtlennek találtuk, mert már ezen levéltár anya-
gának természete sem teszi kívánatossá a teljes nyilvá-
nosságot. De ettől is eltekintve, ez a titkosság jelen-
leg lényegében megvan még a többi Congregatio levél-
táránál is, még a Propagandá-énál is, amelybe pedig 
még a legkönnyebben lehet bebocsátást kapni kutatás 
céljaira. Meg kell ugyanis jegyezni, hogy ezen titkos-
ság csak annyit jelent, hogy a levéltár közhaszná-
latra nincsen berendezve, de azért a Congregatio-k 
biboros praefectus-aitól, kellő ajánlólevelekre, lehetett 
és lehet engedélyt kapni a levéltárba való belépésre 
és a kutatásra. így lapunk felelős szerkesztője is 
ilyen engedély alapján kutatott a Propaganda és a 
Congregatio Concilii levéltáraiban, amelyek közül az 
előbbi a Propaganda palotájában, az utóbbi a Vati-
kánnak egyik toronyhelyiségében (a vatikáni szobor-
múzeum felett) van elhelyezve ; ugyanilyen helyi-
ségekben vannak, ugyancsak a Vatikánban, a többi 
Congregatio-k («titkos») levéltárai is, míg a Congre-
gatio-k hivatali helyiségeiben (Cancellaria) csakis a 
legutóbbi évek anyaga (irattár) őriztetik, ahonnét 
azután a régibb anyag időnkint ismét a «titkos» 
levéltárba (a Vatikánba) beszállíttatik. 

A «Köln. Volkszeitung» tudósítója utána tuda-
kozódolt Rómában a «Corriere délia Sera» híre való-
ságának, és azt jelenti, hogy ilyen levéltármegnyi-
tásról egyelőre még nincs szó. Annyi tény, hogy kath. 
részről is ismételten panaszok hangzottak el az 
Inquisitio levéltárának titkossága ellen, amelyet olyan 
szigorúan betartottak, hogy a «permesso»-t még a 
legnagyobb pártfogók is csak nagyritkán voltak 
képesek kieszközölni. Legutóbb Pastor tanár panasz-
kodott emiatt művének V. kötetében, valamint a 
«Ilist. Jahrbuch»-ban. A «Köln. Volkszeitung» egyelőre 
azt tartaná szükségesnek, hogy a Sant'Ufficio levél-
tárát előbb katalogizálják, amely munkát van Rossum, 
most biboros, már meg is kezdette néhány év előtt. 
Ilyen katalógus mellett azután a kutatók esetről-
esetre kérhetnének engedélyt egyes akták megtekin-
tésére, amit az utóbbi időben némely esetben már 
világiaknak is megengedtek. 

A német lapoknak azon hire pedig, mintha a 
«megnyitás» előtt nagy «römisches Reinemachen», 
másszóval: akta-razzia tartatott volna az Ufficio levél-
tárában, és, hogy ez alkalommal a pápai székre 
nézve «veszedelmes» vagy kellemetlen aktákat eléget-
ték volna, így a többi közt a Galilei-perre vonat-
kozó iratokat is, teljesen légből kapott. A Galilei-
akták különben már 40—50 év óta a vatikáni «tit-
kos» levéltárban őriztetnek, amely levéltár XIII. Leo 
óta nyilvános levéltárrá lett. 

A S z e n t B e n e d e k r e n d a b b a s p r i m a s - á n a k 
l e m o n d á s a . A Szent Benedek-rendnek összes con-
gregatioi (14) XIII. Leo pápa 1893. évi rendele-
tére közös főapátot (abbas primas) választottak, aki 
a római Aventin-hegyen épült új, S. Anselmo-zárdában 
székel. Az első «abbas primas» de Hemptinne Hil-
debrand, azelőtt maredsous-i apát, lett, aki azóta 
megszakítatlanul viselte a rendi primási joghatósá-
got; származására nézve belga (Gand-ból), jelenleg 
04 éves, 43 év óta tagja a Szent Renedekrendnek, 
amelybe Beuron-ban lépett be. De Hemptinne prímás-
apát az utóbbi időben betegeskedni kezdett és ezért 
most beadta a Szentatyánál a rendi primásságról 
való lemondását. 

A lemondást azonban, hír szerint, a Szentatya 
nem fogadta el, hanem csak egy coadjutor választá-
sát engedte meg a Rendnek, hogy az helyette-
sítse a gyengélkedő prímást. A választást a f. évi 
május 15-ére Rómában egybehívott «Capitulum Ge-
nerale)> fogja megejteni. 

T0R0HY0RAKAT Vil lamosóra é s toronyóragyár t 
Budapest , V I . , Sz iv -utca 3 2 . ! 

Budapest székesfőváros szerződéses torony- • 
órásai. Több arany éremmel kitüntetett. Kőit- • 
ségvetés díjtalan. Előnyős fizetési feltételek. J 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
g y á r t minden n a g y s á g b a n , e l s ő r e n d ű m o d e r n k iv i t e lben a ú r á B a i - T ö b b a r a n y é r e m m e l «« in t e t e t t . k»»-
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A kapitol iumi paloták ö s s z e k ö t é s e . Nathan 
sindaco mégsem adta fel eredeti tervét és már ki is 
hirdette a pályázatot egy, a Campidoglio-11 (Capitolium) 
levő három municipiális palotát egybekötő állandó jel-
legű építményre, teljes szabadságot hagyván a pályázó 
művészeknek, aziránt is, vájjon földalatti vagy föld-
feletti, vagy földszini összeköttetés lesz-e, de minden-
esetre úgy, hogy a Capitolium-tér szerkezetével és a 
paloták stíljével összhangban álljon az új építmény. 

A pályázati hirdetésnek sikere nagyon kétséges, 
nem a pályázó művészek, hanem az állami főhatóság-
nak (dicséretes!) ellenállása miatt, mert már 1909. évben 
a régészeti és szépművészeti állami főtanács elutasította 
a községtanácsnak ilyen állandó összekötő építmény 
iránt hozott határozatát, amit akkor az 1911. évi kon-
gresszusok céljára ideiglenes építmény felállításával 
került meg a tanács. 

III. TUDOMÁNYOS CIKKEK, e/o e/a e*> e/a 
e/a e/3 KÖZLEMÉNYEK, ÉRTEKEZÉSEK 

TÇrisztus feltámadása. L közlemény. 
I. 

1. A világtörténelem nem ismer intézményt, 
mely annyi harcnak és támadásnak lett volna kitéve, 
mint a ker. kath. egyház. Kétezer év hosszú sora 
tünt el, mióta Krisztus ajkairól az egyházalapító 
szavak elhangzottak. És az alapítás első pillanatától 
napjainkig az alvilág minden erejével s az emberek 
pokoli elvetemültséggel azon fáradoztak, hogy Krisztus 
szavait isteni jellegüktől megfosszák, a kősziklát meg-
döntsék. A kereszténység bölcsőjénél már ott álltak 
halálos ellenségei, a zsidók; emberfeletti erővel 
küzdöttek a keresztény eszmék s azoknak megvaló-
sítói ellen. Alighogy belépett az életbe, benső zavar-
gások veszélyeztették egységes rendszerét ; önfiai 
támadtak az egyházra. A ferde koráramlatok, a gnózis 
hivei, isteni tanainak gyönyörű koszorújába a zsidó 
és görög bölcselet üres kalászait akar ták fonni. És 
ma az ellenség legio, kívül és belül egyaránt. Meg 
akar ják rázni az alapját, de az kőszikla ; szét akar ják 
rombolni az épületet, dogmarendszerét, de az kőszik-
lán épült. Ha a harc, az ádáz gyűlölet és a folytonos 
támadás megdönthetetlen bizonyítéka annak, hogy 
az egyház nem e világból való, mint azt valaki 
állította, akkor ne mond juk kislelküen «maradj 
ná lunk Uram, mer t esteledik», mert egyházüldöző 
korunk oly fényes apologetikát nyújt az egyháznak, 
oly meggyőzően bizonyítja létjogosultságát, mint egy 
kor sem tette soha ezelőtt. 

2. Ezt mindenki látja. De a figyelmes szemlélő 
számára más perspektívák is nyílnak meg. Ez élet-
halál harc éle különösen egy dogma ellen irányul : 
Krisztus feltámadása ellen. E tényt már a zsidó vének 
és papi fejedelmek akarták kihazudni a világból. 
Erre a dogmára önti ki Celsus római cynismusának 

maró gúnyját. Ezt tagadja Strauss rideg következe-
tességgel s Renan szépszavú istentelenséggel. Ezt a 
történelmi eseményt akar ja az evangéliumból ki-
magyarázni Harnack, az Osterglaube és az Oster-
botschaft között való különböztetés által. Mi ennek a 
magyarázata? Minden tény, mely az emberek foly-
tonos támadásának van kitéve, megérdemli figyel-
münket . Nézzük meg közelebbről. Krisztus feltáma-
dása a kereszténység szive; «Der Mittelpunkt des 
Mittelpunktes, das eigentliche Herz des Christen-
tums» (Strauss) ; ebbe szeretnék gyűlöletük tőrét 
mártani, ezt szeretnék kiszakítani a kereszténység 
centrumából, jól tudván, hogy enélkül holt rendszer 
az egész kereszténység, romba dől az egész épület. 

aj Még életében hivatkozott a Megváltó arra, 
hogy fel fog támadni. (Máté 17, 21; Márk 8, 30; 
Luk. 18, 33.) Műve, melyet életében alkotott, nem 
állhatott volna fen egy pillanatig sem, ha fel nem 
támad, mert ha meg nem történik, amit előre mond, 
isteni tekintélyét elveszti és közönséges embernek 
bizonyul, ki hazudsággal ajkain száll a sírba. Ellen-
ségei győzedelmet arattak volna felette, s amúgy is 
félénklelkű, ingadozó tanítványaiban szétfoszlott volna 
az utolsó reménysugár is. 

b) Ezenkívül a megváltás fogalmától elválaszt-
hatat lan a halál felett való diadal. Krisztus hiába 
hivatkozott volna arra, hogy bennünket megvált, 
ha a bűn következményét, a halál fulánkját le nem 
töri. A halál létünknek legborzasztóbb ténye. Annak 
a bölcseleti rendszernek, mely a halállal nem küzd 
meg diadalmasan, az emberek nagyobb része soha 
híve nem lesz. Minden földi vándort megérint legalább 
egyszer életében suhogó szárnya. A halál felett való 
reflexió megrázza még a leghidegebb lelkületet is 
alapjában. A régi görög és római bölcselők s a 
modern misanthropok, egy Schopenhauer és Eduard 
v. Har tmann pesszimisztikus állítását, hogy a legfőbb 
jó a nemlét, és igazi életbölcs csak az, kinek bátor-
sága van a keserű élet rabláncait lerázni magáról s 
mielőbb eltűnni az élet küzdőteréről, nem annyira 
az örökös struggle for life-től való félelem szülte, 
hanem inkább a halál, a teljes, reménynélkül i meg-
semmisülés kétségbeejtő gondolata eredményezte. Ha 
Krisztus maga nem támad fel, hogyan mondha t j a 
hívőjének: velem leszesz a pa rad icsomban? Ha ő nem 
az élet ura, nem töltheti meg követőinek lelkét 
azzal az életreménnyel, mely a halálnál is erősebb. 
Ha Krisztus fel nem támad, nincs döntő bizonyítékunk, 
hogy ő a Messiás, a Megváltó, az élet Ura ; hiába a 
mi prédikálásunk, hiába a mi hitünk. 

c) A fel támadás lényegénél fogva csodálatos 
tény, melyet mint olyant senki sem tagadhat, nem 
is tagad. A nehézségek nem annyira a tény csodá-
latossága ellen irányulnak, hanem inkább története 
ellen. Míg Krisztus egyéb csodáinál előbb csodás 
jellegüket kell bizonyítanunk, ha az apologetikában 
értékesíteni akarjuk, addig a fel támadásnál ez nem 
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szükséges : kész fegyver, csoda a szó legszorosabb 
értelmében, mely minden támadásnak helyt áll. 

3. A feltámadás Krisztus müveinek legnagyobbika, 
a csodák koronája. Jézus Krisztus istensége meg-
inog: ember alkotása az Egyház, a világtörténelem 
legnagyobb csalása, mely megszámlálhatatlan milliók 
szántszándékos, infernális gonoszságú megtévesztése 
által tartotta fenn magát majdnem kétezer évig, ha 
sikerül a krisztusüldöző szellemnek ez alapvető 
dogmát kiürítenie s a történelem csarnokából ki-
dobni. Innen magyarázandó az elkeseredett küzde-
lem, melyet minden pozitiv vallásnak ellenségei a 
feltámadás ellen folytatnak. A tudomány nagyon sok 
számottevő s még több nem számottevő képviselője 
a feltámadás dogmájának megdöntését célzó mun-
kájában akarta szellemének élét kimutatni. Alig 
találni történelmi eseményt, melynek megfejtésére 
és kimagyarázására annyi feltevést állítottak volna 
fel, mint a feltámadásnál. De az a tény, hogy 
egyik a másikkal homlokegyenest ellentétben van, 
már bizonyos pesszimizmussal tölti el a komoly 
gondolkodó lelkét a szóban forgó hypothezisek 
igazsága ellen. Amit az egyik hitetlen racionalista 
tudományos meggyőződésből — mint mondja — 
színtiszta igazságnak tüntet fel, vélvén, hogy ezt kell 
elfogadnia mindenkinek, és minden erőnket s minden 
tehetségünket ennek az igazságnak, ennek a nézetnek 
terjesztésére s kiépítésére kell feláldoznunk, azt a 
másik színlelt vagy tényleges tudományos komoly-
sággal az igazság s a csalhatatlan tudomány nevében 
kárhoztatja és szóval s Írásban a koholmány fekete 
bélyegét igyekszik homlokára sütni. 

II. 

1. Igyekezzünk e kérdésre fényt deríteni, válasz-
szuk el a homályt a világosságtól. Krisztus feltáma-
dása ellen irányuló ellenvetéseket két csoportra 
lehet osztani. Az egyik csoport képviselői azt mond-
ják, hogy Krisztus nem halt meg, csak tetszhalott 
volt; a másik csoport vezetői azt állítják, hogy 
Krisztus meghalt ugyan, de nem támadt fel, hanem 
a hysterikus, hallucináló tanítványok túlcsigázott 
fantáziája ajándékozta meg a világot a feltámadott 
Krisztussal. 

2. Helyezkedjünk a józan ész álláspontjára s 
vizsgáljuk a történelmi eseményeket, meg fogunk 
győződni, hogy Krisztus tényleg meghalt. Krisztus 
élete felett való kutatásnak az alapja az evangé-
liumok történelmi megbízhatósága. Voltak idők, mikor 
az evangéliumok történeti értékét vonták kétségbe s a 
második és harmadik századbeli mythologiai áram-
latok hatásai alatt létrejött apokrif iratoknak tartották. 

De a tübingeni protestáns iskola ezen radikális 
nézetének maga Harnack ásta meg a sírt. «Die 
älteste Literatur der Kirche ist in den Hauptpunkten 
und in den meisten Einzelheiten, literar-historisch 
betrachtet wahrhaftig und zuverlässig». 

Már pedig az evangélisták bámulatos egyöntetű-
séggel irnak Jézus Krisztus haláláról s feltámadásáról. 
Akár Mátét akár Márkot vagy Lukácsot nézzük, 
mindenhol a benső összetartozóságot, az egymástól 
való elválaszthatatlanságot észleljük, s minden szó 
az abszolút igazság jegyét hordja homlokán.1 Ha azon-
ban a synoptikusok (Máté, Márk, Lukács) szavai 
nem volnának is képesek a kételyeket eloszlatni, 
szent Jánosnak, ki mesterének keresztje alatt állott s 
szemtanuja volt Krisztus halálának, a szeretet tanít-
ványának, világos bizonyítéka meghódítja az igazságot 
őszintén kereső lelkét. 

Az evangelium, keletkezésének első idejében, nagy 
és heves támadásnak volt kitéve, de főtanát, a fel-
támadást a kritika s a kétely fekete démonja nem 
merte tagadni, mert a zsidók, az apostolok kortársai, 
nem kételkedtek Krisztus tényleges halálán. 

Alighogy kiszenvedett a Megváltó, halálos ellen-
ségei Pilátushoz mentek, hogy katonákat kérjenek a 
sír megőrzéséi e, mert a csábító — így szóltak — 
még életében azt mondotta, hogy halála után harmad-
napra fel fog támadni. Abban az erős meggyőződés-
ben voltak tehát, hogy Krisztus tényleg meghalt. 
Igaza van ez egyszer iíc/iö/i-nak, ha mond ja : nem 
hihető, hogy Jézus esküdt ellenségei, kiknek annyira 
érdekökben állott, hogy Jézus meghaljon, teljes 
meggyőződést nem szereztek volna az ő haláláról. 

Ebben a meggyőződésben még megerősítette 
őket a római katona tette, ki Krisztus oldalát lánd-
zsával átdöfte. E mély sebből víz és vér folyt ki, 
mely a mai orvosi tudomány szerint vagy biztos 
jele annak, hogy a vérbomlás már folyamatban volt, 
vagy hogy a gyilkos fegyver a Megváltó szivét (a szív-
burkolatot) hasította át : mindkét esetben biztos a 
halál. Ha Krisztus oldalának keresztüldöfése előtt még 
nem halt volna meg, a kegyetlen Longinus tette 
biztosan véget vetett volna életének. 

Szokásban volt továbbá a rómaiaknál, hogy a 
keresztrefeszítettek lábszárait összetörjék, hogy, ha a 
megfeszített netalán még élne, siettessék végső lehe-
letét. De Krisztusnál nem tették, mert halálának be-
álltáról meg voltak győződve : «Mikor pedig Jézushoz 
jöttek, látván őt, hogy már meghalt, nem törék meg 
szárait». (Ján. 19, 33.) 

E hivatalos bizonyíték még nyomósabb lesz, ha 
fontolóra vesszük, hogy Pilátus csak akkor adta ari-
matheai Józsefnek Jézus testét, miután a Jézus halá-
lán jelenlevő katonák századosát megkérdezte, vájjon 
Krisztus tényleg meghalt-e már. 

Feltéve azonban, hogy a halál mindezek dacára 
sem állt volna be, hanem Krisztus csak eszméletlen 
állapotban volt s így vették volna le a keresztről, 
hogy sírba tegyék, — minden bizonnyal ott lelte 

1 E k é r d é s b ő v e b b kifej tésére ajánljuk I)r. Disteldorf: 
«Die Aufers t ehung Jesu Christi, e ine apo loget i sche-b ib l i sc l i e 
Studie» c i m ű , legújabban megje l ent munkáját . Trier, Paul inus-
Druckerei . 
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volna halálát rövid idő alatt. Mert a megostoroztatás 
állal, mely Flavius Josephus szerint oly rettenetes volt, 
hogy az ostoroztatás alatt sokan meghaltak, és a 
keresztrefeszités által rengeteg sok vért veszített, 
mely vérvesztésnek az elhagyatott sírban, minden 
gyógykezelés nélkül, hamarosan áldozatul esett volna. 
Az illatszerek, melyekkel a testet az akkor divó zsidó 
szokás szerint bebalzsamozták, nemcsak hogy nem 
gyógyították Jézus sebeit, s ismét életre nem keltet-
ték őt, hanem az orvosi tudomány szerint éppen az 
ellenkező hatást gyakorolják. A nagymennyiségű 
balzsam, s egyéb praepará ló szer fojtó-bódító illa-
tában a lepedőbe burkolt tehetetlen tetszhalott e 
hosszú idő alatt kétségkívül megfuladt volna, mert a 
holttestet a rothadástól megóvja, de az élőt megöli, 
annál is inkább, mivel a hűvös síri levegő éppen 
nem alkalmas arra, hogy a bódító illat hatását ellen-
súlyozza. 

3. Ha Jézus a sírban ismét eszméletre is jöt t 
volna, miként szabadítja meg magát a félholt a szoros 
s erős kötésektől ? Ki hengeríti el neki a sír szélén 
levő hatalmas követ, hogy szabadon kimehessen s 
szögektől átfúrt lábaival még aznap este tanítványai-
hoz fusson? És aztán mi célja lett volna az ilyen 
«feltámadásnak» ? Talán ilyen szánalmas ál lapotban 
felvillanyozhatta volna halálra rémített tanítványait 
a világreformáló tettekre s a lángoló apostoli lelke-
sedésre? Ilyen tünemény öntötte volna lelkökbe a 
pünkösdi tüzet ? Maga Strauss sem hiszi ezt, s kemény 
szavai ugyancsak kiábrándíthat ják azokat, kik ily 
oktalansággal etetik lelköket : «Ein halbtot aus dem 
Grab Hervorgekrochener, siech Umherschleichender, 
der ärztlichen Pflege Bedürftiger und am Ende doch 
dem Leiden Erliegender, konnte auf die Jünger 
unmöglich den Eindruck des Siegers über Tod und 
Grab, des Lebensfürsten machen, der ihrem späteren 
Auftreten zugrunde lag». (Leben Jesu.) 
(Folytatjuk.) P. Schrotty Pál. 

Sajtókérdés és forum conscientiae. 
I I . 

Ami már most a vétkesség megállapítását illeti, 
kettős megkülönböztetést kell tennünk a természet-
jog és az egyházjog szempontjából . Az előbbiből 
kifolyólag ugyanis az elkövetett bűn nagysága, a 
közelebbi vagy távolabbi bűnalkalom, és az eset-
leges botrányszerzés alapján állapítandó meg; az 
egyházjog szempontjából pedig az egyházi felsőbbség 
tilalma ellen elkövetett engedetlenség okozza a bűnt. 

Egyes részletkérdésekre nézve a következő sza-
bályok á l lnak: 

a) Súlyos vétket követnek el az ilyen lapok 
szerkesztői és kiadótulajdonosai , mint akik közvet-
lenül működnek közre azok előállításában. A nyom-
dászok, korrektorok stb. azonban a gépek mai töké-
letessége folytán inkább csak «materialiter et remote» 

működnek közre, munká juka t tehát az esetleg fel-
merülő nagy anyagi kár megengedetté teheti ; kivéve 
az olyan nyomdákat , amelyek nagyobbrészt vagy 
kizárólag ilyen termékeket állítanak elő. 

b) Szintén súlyos bűnt követ el, aki az ilyen 
lap ál landó munkatársává szegődik és annak meg-
jelenésében ezáltal szellemileg közreműködik. Még 
pedig a szellemi közreműködés tilalma nemcsak a 
vallás- vagy erkölcsellenes cikkekre vonatkozik ; ilyen 
lapokban még az egyébként legkifogástalanabb cik-
kekkel történő szellemi közreműködés sincs meg-
engedve, mert hiszen ezáltal csak a lap tekintélyét, 
következőleg veszélyességét is emeljük. Mindenesetre 
ha valaki másképen megélni nem tudna, csak úgy, 
hogy egyébként kifogástalan cikkei az ilyen lapok-
ban is megjelennek, az illetőnek szűkös helyzete 
bűnnélkülivé tenné ezt a csak materiális kooperá-
ciót. A moralisták által i s 1 hirdetett ezen engedmény 
alkalmazására manapság gyakran nyilik alkalom az 
egyébként nemes érzésű, de csak katholikus lapok-
nál megélni nem tudó Írókkal szemben. 

c) Ilyen lapokra előfizetni, azokban hirdetni, 
azokat nagyobb számban őrizni, szintén bűnszámba 
megy. Minthogy azonban a hirdetés csak távoli 
kooperáció, a hirdetés közzétételéből várható haszon 
exkuzálhat a bűntől. 

d) A rossz lapok terjesztőivel szemben a bűn 
nagyságát az ő távoli közreműködésük és cseleke-
deteiknek sokszor nem teljes szabadsága enyhít-
hetik. Kétségtelen tény ugyanis, hogy az ujságeláru-
sítók és az újságkihordók nem egyszer kénytelenek 
az ellenséges lapok terjedésében közreműködni . Ter-
mészetesen ilyen enyhítő körülmény nem forog fenn 
azokra nézve, akiknek szabad rendelkezését misem 
befolyásolja, mint pl. a vendéglősök, kávésok, bor-
bélyok stb., akik üzletükben lapokat tartanak. Ezek-
nek még akkor sem szabad hit- vagy erkölcsellenes 
lapokat rendelni, ha esetleg az ilyen lapok hiánya 
miatt néhány vendégüket vagy üzletfelüket el is 
vesztenék. A vendéglős stb. anyagi kárának elkerü-
lése nem lehet ugyanis elégséges ok arra, hogy má-
sokat lelki veszélynek tegyünk ki. Kivételt e szabály 
alól csak akkor tehetnénk — és sajnos, a nagyváro-
sok vendéglősei ma már élvezhetik ezt a kivételt — 
ha a vendégek mindnyájan , vagy csaknem mind-
nyájan ott hagynák a vendéglőt vagy kávéházat, 
ahol ilyen lapokat nem olvashatnak. 

e) Nézzük most már a kérdés legfontosabb — 
mert leggyakoribb — pont já t : az ilyen lapok olva-
sását. Súlyos bűnt követ el : 1. aki ilyen lapokat 
ál landóan olvas, még ha nem is olvassa el azoknak 
vallás- vagy erkölcsellenes részeit; 2. aki a vallás-
vagy erkölcs ellen különösen támadó cikket — ha 
csak egyet is! — elolvas; 3. aki ily lap olvasásával 
botrányt okoz. Már csökken a bűn nagysága, ha valaki 

1 Noldin : i. m. 137. 1. 
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csak néha olvas egy-egy részletet ily lapokból vagy 
csak átlapozza néhány számát. Sőt egyes megokolt és 
sürgős esetekben, amikor a facultas legendi meg-
szerzése egykönnyen nem volna lehetséges, minden 
bűn nélkül is olvasható lenne az ilyen lap is, ter-
mészetesen csak a botrányszerzést és a bűnveszélyt 
elhárító óvintézkedések megtétele után. 

Mindezen felsorolt esetben kisebb vagy nagyobb 
mértékben fennforog ugyan a bűnösség, de nincs 
szó exkommunikációról. Az «Apostolicae Sedis» által 
statuált és az «Ofticiorum ac munerum» által átvett 
exkommunikáció ugyanis így szól: «Ornnes et singuli 
scienter legentes, sine auctoritate Sedis Apostolicae, 
libros apostatarum et haereticorum haeresim pro-
pugnantes, nec non libros cuiusvis auctoris per Apo-
stolicas Litteras nominatim prohibitos, eosdcmque 
libros retinentes, imprimentes et quomodolibet de-
fendentes, excommunicationem ipso facto incurrunt, 
Romano Pontiüci speciali modo reservatam.» A szö-
veg világosan csak könyvről beszél ; folyóiratok vagy 
újságok olvasása tehát nem já r exkommunikáció val. 
így döntött az Index-kongregáció is 1880. április 
21-én: «An scienter legentes ephemerides p ropu-
gnantes haeresim incurrant excommunicationem arti-
culi secundi «Apostolicae Sedis» Summo Pontiíici 
speciali modo reservatam?— Negative.» Ellenben a 
bekötött folyóiratok évfolyamainak olvasása ugyan-
ezen kongregációnak 1892. j anuár 13-án történt dön-
tése szerint már exkommunikációval j á r : «Utrum 
scienter legentes publicationes periodicas in fasci-
culos ligatas, habentes auctorem haereticum et haere-
sim propugnantes, excommunicationem incurrant, 
de qua Bulla «Apostolicae Sedis» ? — Affirmative.» 

Természetesen csak akkor, lia az ilyen folyó-
iratoknak apostata vagy eretnek szerkesztőjük 1 van, 
és ha eretnekséget terjesztenek. Az ily lapok elő-
fizetői azonban — dacára a «quomodolibet defen-
dentes» szavaknak — még nem tekinthetők ipso 
facto exkommunikáció által sújtottaknak, mert ehhez 
a haeretikus irányzat anyagi támogatásán kívül annak 
formális jóváhagyása is szükséges. 

Ezek volnának az alapelvek, amiket a sajtó-
kérdés körül a gyóntatószékben alkalmaznunk kell, 
s amiket szem előtt tartva, nehézség nélkül meg-
oldhatjuk az előforduló eseteket. A gyakorlatra nézve 
csak pár szót jegyzünk meg. 

Szent Pál apostoltól kiadóit s az egyház min-
denkori fejétől gyakran hangsúlyozott kötelessége a 
lelkipásztornak éber szemmel vigyázni hívei hitére, 
a veszélyektől őket megóvni, a tévelygőket vissza-
vezetni. Hogy manapság a «depositum fidei»-t őrzők-

1 Ú g y vé lem, e t ek inte tben a szerkesztő után kell indul-
nunk. Az «Officiorum ac m u n e r u m » csak k ö n y v e k r ő l szól , 
tehát azoknak határozot t s zerző i t érti. A bekötöt t fo lyó -
iratok szerzőjéül a szerkesz tő t kel l tekinteni , ak inek keze-
n y o m a é s fe l fogása ott érezhe tő a n n a k m i n d e n lapján, lia a 
l e g t ö b b c ikket n e m is ő írta. 

nek a legkeményebb tusát a rossz sajtóval kell 
megvivniok, arról szólni se kell. Az ellenséges sajtó 
sok veszélyének ismerete — hál' Istennek — úgy 
ahogy már átment mindnyájunk tudatába. Csak 
az ezen veszélyekből ránk háramló munkáról nem 
igen akarunk tudomást venni. Arról a felvilágosító 
munkáról, aminek elvégzésére a római vikárius 
IX. Pius pápa megbízásából már 1871-ben felhívta a 
római plébánosokat: «Declarent porro R. P. Parochi 
ex ipso naturali iure huiusmodi ephemeridum lec-
tionem catholicis prohiberi, oh proximum quod 
adeunt periculum in fide deficiendi ; quumque de 
praecepto in re gravi agatur, qui violant, non venia-
lis sed gravis culpae reos ante Deum evadere.»1 

A gyóntatószék egyike azoknak a helyeknek, 
ahol a hivek elvárhatják ezt a felvilágosítást. Dacára 
a rossz sajtó nagyarányú elterjedtségének, a kellő 
felvilágosodottság hiánya miatt a legritkább esetek 
közé tartozik, hogy a poenitens hitellenes olvasmá-
nyokról vádolja magát. De épen azért, mert az isten-
telen és erkölcstelen sajtótermékek szennyözöne 
annyira elárasztotta a mai emberiséget, helyénvaló 
lenne, hogy — az igazán eldugott falvakat leszá-
mítva — minden olvasni tudó gyónót e pontból is 
kikérdezzünk. További eljárásunk aztán a poenitens 
feleletétől függ. Ha legyőzhető, tehát vétkes tudatlan-
ságban van, tartozunk felvilágosítani és súlyos köte-
lességére figyelmeztetni, amit drága kincsének, a hit-
nek, megóvása szab ki reá. Ha pedig tudatlanságuk 
nem vétkes és invincibilis — és e kérdésnek a régebbi 
hitoktatásban történt elhanyagolása miatt ilyenek 
tényleg sokan vannak —, csak akkor kell adnunk 
felvilágosítást, lia eljárásunktól sikert remélhetünk. 
IIa nincs rá reményünk, hogy figyelmeztetésünknek 
foganatja lesz, inkább hagyjuk meg őket a tudatlan-
ságukban elkövetett pusztán materiális bűnben. Ter-
mészetesen nem áll ez utóbbi tétel arra az esetre, 
ha maga a poenitens kérdez (mert akkor tudatlan-
sága nem legyőzhetetlen többé), vagy ha a közjó 
forog veszélyben (botránkoztatás), vagy ha a hitet külö-
nösen támadó vagy rendkívül erkölcstelen olvasmá-
nyokról van szó. Ilyen esetekben minden körülmé-
nyek közt meg kell adni a felvilágosítást, tekintet 
nélkül arra, lesz-e szavunknak eredménye vagy sem. 
(Vége.) Tóth Tihamér dr. 

A feminizmus. m. közlemény. 
Az utóbbi sorokban nyilvánvalóan azokat a 

nőket tartottuk szem előtt, akiknek módjukban állott 
férjhez menni és elég vagyonosak arra, hogy keresetre 
nem szorulnak. De mi lesz azokkal a szegényebb 
polgári leányokkal, akik nem ily szerencsések s így 
kereset után kell nézniök? 

Ezekre vonatkozólag ama természetes megszori-

1 Couget : i. m. 15. 1. 



9. száin. R E L I G I O 219 

tással, melyet fent hangsúlyoztunk, mi is azt mond-
juk, hogy új pályáknak és a nagyobb műveltséghez 
vezető utaknak megnyitásával nagyobb teret kell 
nekik engedni, hogy a mai nehéz viszonyok között 
önállóan, a férfi segítsége nélkül is megállhassák 
helyüket, megkereshessék kenyerüket és biztosit-
hassák a származásukhoz illő jólétet. 

A túlzó antifeministák ez ellen is protestál-
nak és okul a nőnek nagy testi és szellemi inferio-
ritását hozzák fel, mely képtelenné teszi őt ama 
hivatásoknak eredményes betöltésére, melyek eddig 
kizárólag a férfinak dominiumát képezték. A nő 
Lombroso szerint oly lény, mely testi és szellemi 
erőkre nézve a férfi és a gyermek között foglal 
helyet (infantilizmus). Nietzsche sem akart hallani 
semmiféle feminizmusról, mert minden tekintetben 
«minderwertig» lénynek tartotta a nőt.1 Az ilyen 
lény, mondják a túlzó antifeministák, rosszul fogja 
betölteni hivatását, félmunkát fog végezni, a férfinak 
keresetét lenyomja, női jellegéből kivetkőzik és gyen-
gének bizonyulván mindenben, idővel még jobban 
elsatnyul és elfajul. 

A feministák természetesen nem ítélnek ily 
pesszimisztikusan, sőt p. o. Consentini részletesen 
és elég meggyőzően bizonyítja, hogy a nő és a férfi 
között még testi erőkre nézve is csak «diversitás»-ról 
lehet beszélni, nem pedig feltétlen inferioritásról. 
Ha a férfinak fizikai ereje általában nagyobb is a 
nő erejénél, viszont a nőt nagyobb ellenálló képes-
séggel látta el a természet a fizikai és erkölcsi szen-
vedés ellen. A sexualis ingerlékenység, úgymond, 
kisebb a nőnél, mint a -férfinál. A ragályos beteg-
ség a nőre r i tkábban ragad, enyhébb lefolyású és 
rövidebb. A pathologikus átöröklésnek kevésbbé 
van kitéve a nő, mint a figyermek. Yilágrajövetkor 
a leányok átlag erősebbek, min t a fiúk. Jómódú 
családokban rendesen több a leány, a szegényeknél 
a fiúk vannak többségben; a j ómód a születéseknél 
a női nemnek kedvez. A halvaszületettek között 
több a fiú.2 

A szellemi képességek megítélésénél is kell 
óvakodni a túlzástól, mert tagadhatatlan, hogy a nő 
számos oly tulajdonsággal ékeskedik, amelyek viszont 
a férfineninél inkább háttérbe szorulnak. A tapasztalás 
mutatja, hogy a nő a tanítás terén gyors asszimilá-
lódó és ügyes ismeretközvetítő képességével kitűnően 
beválik. A gyógyászatban finom megfigyelőképesség-
gel, szorgalommal és ügyes kezeléssel tűnik ki. Mint 
hivatalnoknő pontos, a reábízott feladatokat nagy 
gonddal és gyorsan teljesíti, a részletekben sokszor 
a pedantériáig gondos. Jól válik be a könyvtárak-
ban, elég jól az újságírás terén és a művészetekben. 

1 V. ö. L y d i e Pissarjeivsky, N ie t z sche et le f é m i n i s m e , 
Paris, 1911. 

s F r a n c e s c o Consentini, F é m i n i s m e et s c i e n c e pos i t ive , a 
«Bevue internat ionale de Soc io log ie»-ban, Paris, 1909, No. 
10. es 11. 

Ezért a túlzó antifeministák aggályoskodásán 
bátran túlteheti magát a társadalom és nyugodt 
lélekkel megnyithatja előttük amaz életpályákat, 
amelyekre természetes tehetségeik képesítik. E pont -
nál is figyelmesen kell ellesnünk a természetnek 
ujjniutatásait. Mint családi gyermeknevelésre predesz-
tinált lény igen sok képességgel van felruházva a 
gyermeknevelésre, a tanításra általában. E tekintetben 
eddig is elég nagy tért hódított ná lunk is, többet 
Németországban, még többet Angliában és Ameriká-
ban. Természetes hivatásához közel áll a betegápolás, 
az orvosi gyakorlat ; e téren a nőknek és a gyerme-
keknek kezelését kellene gondjaikra bízni. Alkal-
mazni kell a nőket a különféle szociális m u n k a -
körökben ; kitűnő szolgálatokat tehetnek a szegé-
nyeknek és a fegyencnőknek gondozásánál, a 
patronage-okban, mint gyári felügyelőnők arra nézve, 
életbe léptetik-e a munkaadók a munkásvédelmi 
törvények áldásos intézkedéseit a nőmunkásokra 
vonatkozólag stb. Mint látjuk, a természet világosan 
muta t ja azt az irányt, amelyen a nők közéleti érvé-
nyesülésének újabb lehetőségeket lehet nyuj tanunk. 

3. Végezetül tárgyalnunk kell a nőkérdésnek 
legfájdalmasabb részét: a szegény gyári munkásnők 
problémáját . Az összes komoly szociológusok azt 
tartják, hogy a női és a fér f imunkának legszerencsé-
sebb kombinációja az, hogyha a férfi kint, az élet-
ben harcol a kenyérért , a nő pedig otthon marad . 

Ám ezt az eszményi állapotot, amint már jelez-
tük, a mai mostoha viszonyok között sok nő a 
legjobb akarat mellett sem érheti el. A nők nagy 
tömegekben a gyárakba vonulnak. A munkásnők 
száma rohamosan emelkedik. Hogy csak egy-két 
statisztikai adattal illusztráljuk ezt a tényt, meg-
említjük, hogy p. o. Olaszországban az összes 923.151 
gyár imunkás közül 414.915 a férfi és 414.236 a nő. 
Az Egyesült-Államokban a munkásnők száma 1870-
1890-ig így növekedett : a másolónők száma 8.016-
ról 64.048-ra; a kasszirnőké 77-ről 27.777-re; a 
nyomdásznőké 7 ezerről 21.185-re ; a mázolónőké 
412-ről 10.800-ra. Nagy súllyal esik a latba, hogy 
főleg a férjes nők keresik fel egyre nagyobb szám-
ban a gyárakat.1 Nem lévén elég pénze a meg-
élhetéshez, otthagyja a családi fészket, hogy övéitől 
messze, a gyárban nehéz és durva munká t végezzen. 
A ház üresen áll ; a férj ebben, az asszony amabban 
a gyárban dolgozik. Csak estére térnek haza. Az 
asszony oly m u n k á b a n fárad, melyhez nincs elég 
ereje; ami a férfinak gyerekjáték, az fájdalmas eről-
ködés a nőre nézve. S azalatt mit tesznek a gyer-
mekek? Ki gondozza? Ki neveli őket? Ki óvja 
a veszedelmektől? Vagy senki, vagy pedig helyettes-, 
műanyák, idegen nők a gyermekmenhelyen, lia van 
ilyen. A szegény anya munkaközben sokszor gondol 
gyermekeire, szeretné felkeresni, de nem lehet. Csak 

1 B ő v e b b adatokat p. Consentini-nè\ i. m. 
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éjjelre láthatja őket viszont. Fáradságtól lecsüggő 
karokkal tér haza a hideg lakásba; feje még zúg a 
gyári lármától, s most mit kezdjen? Mibe fogjon 
e lőbb? Takarí tson? Főzzön? Ruhát foltozzon a 
gyermekeknek? Ily teendőkhöz való ügyességét, ha 
volt is, a gyárban lassankint elvesztette. Emiatt ura 
sokszor pöröl vele ; a szegény nő ideges lesz, elveszti 
önbizalmát, elkeseredik. 

Amellett egészsége a nehéz és gyakran egészség-
telen gyári munkában évről-évre rosszabb lesz. 
A statisztikusok borzasztó számokkal illusztrálják 
a gyári munkásnők között pusztító betegségeket, 
gyermekeiknek ijesztő halandóságát és elkorcsosodá-
sát. A nehéz, szerencsétlen szülések ily nők között 
sokkal gyakoriabbak, mint a szerencsésebb körülmé-
nyek között élő nőknél. 

Az a kérdés már most : hogyan lehetne és kellene 
ezeken a bajokon segíteni? Egyrészt bizonyos, hogy 
a nőnek természetes helye odahaza van ; másrészt 
azonban azt sem lehet tagadni, hogy a modern 
iparnak szüksége van a női kézre, a férfi-kar nem 
elég. A nőnek kizárása messzire visszavetné az egész 
ipart. Hogy oldjuk meg tehát ezt a kinos ant inómiát? 
Tartsuk talán vissza a termelést, az egész modern 
anyagi kulturát, mint Tolstoj követeié? Úgy meg 
lehetne oldani a kérdést ; dehát belemegy-e ilyen 
megoldásba a mai emberiség, mely hozzászokott a 
modern ipar által lehetővé tett kényelemhez és 
finomult élvezetekhez? Hol van az az optimista, aki 
ezt elérhetőnek tar taná? 

Avagy talán csináljuk így: a nő a napnak egyik 
felét töltse odahaza, a másikat a gyárban. így a 
szükséges házi teendőket is elláthatja, meg kereshet 
is. De vájjon beleegyezik-e ebbe a munkaadó? 
Vannak munkaüzemek, melyek ilyetén megszakítást 
nem tűrnek; a munkaidőnak ily felaprózása a leg-
több gyárosnak felette alkalmatlan lenne, inkább 
egészen kizárná gyárából a nőt. 

Mitévők legyünk tehát? Valljuk be : ezt a kérdést 
megoldani ezidőszerint nem lehet. A meglevő bajokat 
legfeljebb enyhíthetjük, megszüntetni képtelenek 
vagyunk. Ami azonban ezen a téren eszközölhető, 
annak megtevését kategorikus imperativussal paran-
csolja nemcsak a humanitás és a szeretet, hanem a 
szigorú igazságosság és nemünknek életérdeke is. 

Akik a kérdéssel foglalkoznak, mindenekelőtt 
azt sürgetik, hogy a leányokat külön oktatással meg 
kell tanítani arra, hogyan kell okosan és Ízlésesen 
házat vezetni, hogyan lehet takarékoskodni, a be-
vételeket és kiadásokat helyesen beosztani. Ezzel igen 
sok leányt meg lehetne menteni a gyári pokoltól, 
hiszen amit otthon maradva a főzés, mosás, varrás, 
takarítás elvégzése által megtakarítana, többet tenne 
ki a gyári munkabérnél . Minden lehetőt kell elkö-
vetni az irányban, hogy a nő otthon maradhasson, 
hogy a leányok férjhez mehessenek. 

Amennyiben azonban ez mégsem lehetséges, 

sürgősen kell életbeléptetni mindama reformokat, 
melyek a gyárban a nőnek fizikai és erkölcsi védel-
mére szükségesek. Az emberbarátok, a szociológusok 
erre vonatkozó részletes programmjaiból életbe kel-
lene léptetni mindazt a jót, amit lehet. 

Katholikus leányok részére az emancipációnak 
és boldogulásnak még egy igen szép lehetősége van 
nyitva, t. i. a szerzetbe való lépés. Az a leány, aki 
valamely szerzetnek tagja lesz, élete végéig tisztes-
ségesen megél, a férfi uralma alól felszabadul, 
Krisztus jegyesévé lesz. Ahol a hitélet intenzív, ott a 
nőkérdés nagy arányokat sohasem ölthet. 
(Vége.) Jehlicska Ferenc dr. 

A legújabb archaeologiai ásatások a Szent-
földön. VIII. közlemény. 

A második pont, amely a vallással szoros össze-
függésben van, a halotti kultusz tisztázása. Annyit sike-
rült már szorgos kutatóinknak kideríteni, hogy Pa-
lesztinának szemita-előtti lakói a halottakat elégették. 
A legöregebb palesztinai temető a gezer-i; ezt Ma-
calister tárta fel. Egy nagykiterjedésű barlangban, 
vastag hamuréteg alatt nagymenyiségű csontokat 
talált. Hogy prühistorikus korból való eltemető, arra 
némi támpontúl szolgálhat azon körülmény, hogy a 
hamurétegben az ércek semmiféle nyomaira nem 
bukkantak, de kezdetleges készítményű edényeket 
igen nagy mennyiségben találtak, amelyeket való-
színűleg étellel megrakva, a halott mellé útravaló 
gyanánt adtak. 

Hogy vélekedtek Palesztina őslakói a túlvilági 
élet mibenlétéről, azt, magától értetődő, nem tudhatjuk. 
A feltárt leletek azonban annyit engednek sejteni, 
hogy a bálványokat nem ismerték. Erre azonban 
azt mondják sokan, hogy szent köveket és fákat 
tiszteltek, tehát a fetisizmusnak hódoltak, mert ezt a 
dolmenek és sziklaoltárok is igazolják. Nézetem 
szerint azonban a kultuszhelyek sohasem tévesztendők 
össze a kultusz tárgyaival. 

2. Sokkal többet tudunk azonban a kanaanita 
korszak vallásos felfogásáról. 

Mindenekelőtt eléggé tiszta képet alkothatunk 
magunknak a kanaaniták Baal és Astarte nevű fő-
istenségeiről. Ezekről azt tudjuk, hogy tisztelőik 
a nekik szánt szentélyeket magaslatokon és hegyek 
csúcsain építették, ezekben pedig sziklaoltárokat, 
kőoszlopokat (massebe) és szent gerendákat (äschere) 
állítottak fel. Ebbeli adataink legnagyobb része az 
ószövetségből való, ahol meglehetős sokszor és sok-
féleképen esik szó róluk. 

A megejtett ásatások mindezideig" nem sok 
anyaggal szaporították vallástörténeti adatainkat. 

Igen jelentékeny azonban ennek dacára is azon 
áldozati hely és környéke, amelyet nagy gonddal és 
körültekintéssel Macalister tárt fel Gezer-ben. Itt a 
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többek között nyolc áldozati kőnek nyomaira buk-
kantak, amelyek egy nagyobb, platószerű sziklán 
voltak elhelyezve. A kövek legnagyobbikának átmé-
rője 3"28 méter hosszúságot és l ' l ü méter szélességet 
mutatott. Az egyik kő, dacára szabálytalan felső 
felületének, mégis tükörsimára van csiszolódva. 
Macalister állítása szerint ezen simaságot a híveknek 
csókjai idézték elő.(?!) 

A bdlvdnyképek közül a kanaanita eredetű 
rétegekben csak igen kezdetleges Astarte. szobrok 
kerültek elő. Az istennőt rendszerint ruhátlanul , 
női test fo rmájában ábrázolták a kanaaniták. 

Gezer-ben azonban talállak egy hasonló ábrá-
zolású bronzszobrot is, itt azonban a fejből kiin-
duló és lefelé konyuló, két csavaralakú szarvat is 
láthatunk. Ezt szemlélve, önkénytelenül eszünkbe 
jut ta t ja ez ábrázolás a Genezis 14, 5-ben említett 
«.Astaroth Karnaimv-ol. (Astarte a két szarvval.) Ezen 
istennőt igen sokszor galamb vagy tehén alakjában 
is tisztelték a kanaaniták. Egészen durva kidolgozású, 
emberi fejjel és csak kinagyolt végtagokkal biró 
szobrokat is találtak Megiddo-ban. Továbbá Palesz-
tina geográfiái határain jóval túl is leltek a kutatók 
hasonlókat. Nincs kizárva azonban az sem, hogy az 
efajta szobrokban az istenségeknek legelső emberi 
ábrázolását gyaníthatjuk. 

A többi, kő- és ércből készült kosfejű istenszob-
rok talán Baal-1 személyesítették. Határozottan azon-
ban ezt sem ál l í that juk; dacára a legszorgosabb 
utánjárásnak sem sikerült még ezideig feliratos 
bálványképeket találni. 

A kanaani ta eredetű rétegekben ezeken kívül 
igen sok varázseszköz (amulett) találtatott. Ezen tár-
gyaknak védőerőt tulajdonítottak a lakók, amelyek a 
számtalan gonosz szellemeket tartották távol annak 
viselőjétől. Alakjukat tekintve legnagyobbrészt gyön-
gyök voltak azok, szinük szerint pedig a legtöbb kék, 
de találtak ezeken kívül Horus-szemeket, tarka köveket, 
kagylókat, farkasállkapcsokat, skarabeusokat, termé-
szetes kigyófejékből készült füzéreket is. A kana-
anita kultusztárgyak közül különösen említésre-
méltók azon szép áldozati tálak és füstölők, amelyek 
a kutatások folyamán itt-ott előkerültek. 

A kanaani ták vallási szokásai méltatásánál nem 
feledkezhetünk meg az emberáldozatokról sem. 
Minden elsőszülöttet, lett légyen az ember vagy állat, 
egyaránt felajánlották Baal nevü főistenségüknek. 

Hogy ez nem légből kapott állítás, fényesen 
igazolják Macalister-nek gezer-i ásatásai is. Ott a 
többek között egy nagykiterjedésű gyermektemetőre 
bukkantak. A fejletlen gyermeki testek, fejjel lefelé 
fordítva, több nagy korsóba voltak belegyömöszölve, 
amelyeknek feneke felfelé álló szegekkel volt ki-
bélelve. E korsók minden díszítés híjján csupán két 
füllel voltak ellátva. A gyermeki csontokon kívül, e 
korsókban még számos más edényt és kis csészécs-
kéket találtak. Az említett csontokat igen finom föld-

réteg takarta. A csontok tüzetes át tanulmányozása után 
sikerült megállapítani, hogy egyesek előzőleg tűz által 
pusztítattak el. Valamennyi gyermek alig lehetett 
több egyhetesnél. Ezeket szem előtt tartva teljes 
biztonsággal áll í thatjuk, hogy az itt talált gyermek-
tetemek mind elsőszülöttek valának, a hely pedig, 
ahol ez edények szép sorrendben elhelyezve voltak, 
nem lehetett más, mint gyermektemető. 

Hasonló nyomokra bukkant Sellin archäologus 
is Taranach-ban, csakhogy ott a csontokkal telt 
korsókat, még egy lefelé fordított tál is fedte; á zo t t 
talált csontok után Ítélve pedig, a gyermekek élet-
kora 1—2 év közti időtartamot mutat . Eleinte akadtak 
egyesek, akik nem voltak ha j landók ezt elhinni, azt 
hozva fel érvül, hogy ezek csak a kitett, elvetett 
gyermekek maradványai — persze bizonyítani nem 
birták ebbeli állításukat —; de a gyermekpusztítás 
mellett szól maga az írás is. 

A megiddo-i és gezer-i feltárások tanúsága 
szerint a Salamon-kori kanaani ta épületek falaiban 
nem egyszer befalazott emberek csontmaradványaira 
bukkantak. Hogy ezeket élve falazták be, azt a csontok 
fekvése és a talált tárgyak is igazolják. A további 
kutatások pedig arra engednek következtetni, hogy 
ezt a szokást és még sok egyebet is, a zsidók is 
utánozták. 

Ezeket látva, önkénytelenül Hiel-nek jerichói ál-
dozata ju t eszünkbe. Az említett történetet a Királyok 
III. könyvének 16. részében a 34 szakasz a következő-
képen mondja el: «Ennek idejében (Achab) építé 
föl a beteli Hiel Jer ihót ; az ő elsőszülöttében, Abi-
r ámhan tevé le annak alapját, és utolsó szülöttében, 
Szegubban állítá fel annak kapuit az Úr igéje szerint, 
melyet Nun fia, Józsue által szólott vala». (Józs. 6, 26.) 

Ami a halottégetés szokását illeti, az ásatások 
révén az látszik beigazoltnak, hogy a kanaani ták 
közé 2500 körül Krisztus előtt bevándorolt zsidóság 
halottait eltemette és így a halottégetés szokását 
egyáltalán nem ismerték. A feltárt sirok a legkülön-
félébb alakokat mutat ják. Halottaikat rendszerint 
baloldalra fektették és melléje mindenféle a jándé-
kokat raktak. Stöhr Géza Ker. János. 

(Folytatjuk.) 

Magyar dominikánusok Albániában a 
XJJJ. században. 

Most, hogy sok szó esik Albániáról, tán nem 
lesz érdekesség nélkül az itt következő néhány tör-
ténelmi adat. 

A ta tár járás (1241—1242.) után a magyar domon-
kosrendiek csakhamar ismét oly virágzásnak indultak, 
hogy IV. Ince pápa 1250. augusztus 8-án Lyonban 
kelt levelében m á r azzal bizza meg a domonkosrend 
magyar tartományi perjelét, hogy küldjön ki rend-
tagokat Albániába és az azzal szomszédos országokba. 
E megbízatás főcélja, mint nevezett levélből kitűnik, 
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az volt, hogy ama tartományok püspökeit és papjait, 
kik görög uralom alatt álltak ugyan politikailag, de 
nem idegenkedtek Rómától, az unió eszméjének 
megnyerjék híveikkel együtt. IV. Ince e célból a ki-
küldendő magyar dominikánusokat többrendbeli 
meghatalmazással látja el. így felhatalmazza őket, 
hogy mindazoknak, kik prédikációikon megjelennek, 
negyvennapos búcsút engedélyezzenek.1 

E pápai megbízólevél alapján csakhamar meg-
jelennek a magyar dominikánusok amaz országokban, 
nevezetesen Durazzo vidékén is.2 Magában Durazzo-
ban a rend Milanóban 1278-ban tartott egyetemes 
nagygyűlésen hozott határozata alapján létesít tulaj-
donképeni zárdát (conventus-t).3 Ebből kifolyólag4 

elrendeli nevezett nagykáptalan, hogy theologiai 
tanári állás is létesítessék a durazzoi konventben.5 

Végül pedig ez új rendházat a római rendtarto-
mányba osztja be.6 A domonkosrend jogszokása 
szerint e határozatot a két következő káptalan is 
helyesli,7 illetve végérvényesen jóváhagyja.8 

Azonban e durazzoi rendház nem soká maradt 
a római rendtar tomány keblében. Ugyanis a rend 
1286-ban Párisban tartott nagykáptalanján elsőízben," 
a bordeaux-in 1287-ben másodízben,10 végre a lucca-in 
1288-ban harmadízben és így végérvényesen elhatá-
rozza, hogy e zárdát a magyar rendtartományba 
kebelezi be.11 

E zárda alkalmasint a török időkben pusztult 
el. A domonkosrend dalmát rendtartománya azonban, 
mely 1378-ban lőn a magyar provinciából kihasítva,12 

ma is adományozza egy-egy érdemdús rendtagjának 
a durazzoi perjeli cimet.13 

Pfeiffer Miklós dr. 

1 B u l l a r i u m Ordin i s F. F. P r a e d i c a t o r u m , I. R o m a e , 1729. 
186. 1., 208. sz. oki . — V. ö. : Po t thas t : R e g e s t a P o n t i f i c u m 
R o m a n o r u m , II. Berl in. 1875. 1159 1., 14.034. sz. ; F e j é r : Cod. 
Dipl . , IV. II. 74 . ; T h e i n e r : Mon. Hungar. , I. 211., 394. sz. 
oki . s tb. 

2 « C o n n n e n t a r i o l u m d e p r o v i n c i á é Hungár iáé (O. P.) 
o r i g i n i b u s a n n o 1259 a P e t r o s i v e S v i p e r t o B o d r o g i e n s i . . . 
perscr ip tum.» Köz l i R e i c h e r t O. P. : Vi tae F r a t r u m O. P. c. 
m ű v é b e n . L o u v a i n , 1896. 308. 1. 

3 Acta C a p i t u l o r u m G e n e r a l i u m O. P. ed . Re icher t O. 
P., I. R o m a e , 1898. ( r ö v i d í t j ü k : Acta Capi tu lor . O. P., I.) 
199. 1. 

4 Az e l s ő é v t i z e d e k t ő l f o g v a e l ő i r á s v o l t a d o m o n k o s r e n d -
b e n h o g y m i n d e n k o n v e n t n e k m e g l e g y e n a maga t h e o l o g i a i 
tanára, k inek e l ő a d á s a i n n e m - r e n d t a g o k i s r é s z t v e h e t t e k . 
Ezál ta l m i n d e n d o m o n k o s - z á r d a egyút ta l i s k o l a vol t . V. ö. 
p é l d . : Mortier O. P. : H i s to i re d e s Maitres G é n é r a u x de 
l 'Ordre d e s F r è r e s - P r ê c h e u r s , I., Paris , 1903- 222. s k ö v . 11. 

5 Acta Capi tu lor . O. P., I. i. h. 
0 Acta Capitulor . O. P., I. i. h. 
7 A pár i s i 1279-ben (Acta Capi tu lor . O. P., I. 205. 1.) 
« Az o x f o r d i 1280-ban (Acta Capi tu lor . O. P., I. 205. 1.) 
9 Acta Capi tu lor . O. P., I. 233. 1. 

if Acta Capitulor . O. P., I. 237. 1. 

n Acta Capitulor . O. P., I. 242. 1. 

« Acta Capitulor . O. P., II. R o m a e , 1899. 411. 1. 
is C a t a l o g u s . . . O. P., R o m a e , 1910. 111. 1. 
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D i e S o n n t a g s e v a n g e l i e n h o m i l e t i s c h er-
klärt , t h e m a t i s c h s k i z z i e r t u n d i n H o m i l i e n 
b e a r b e i t e t von Dr. Joseph Ries. I. II. Padeborn. 
Schöningh. 1912—1913. 

Dr. Ries-nek 1909-ben először kiadott kétkötetes 
(662 + 641 1.) műve, melyet úgy kíván tekinteni, mint 
hosszú homiletikai működésének eredményét, már 
harmadik kiadásában jelent meg. Ez maga igen 
nagy dicséret a nagy szorgalommal megírt műre, 
mely tényleg megérdemli a hasznos munkának ne-
vét és a széleskörű méltánylást. 

Ries W. Keppler dr. püspöknek, ennek a nagyon 
íinoman érező, gondolkozó és distingvált Ízléssel író 
tudósnak tanítványa. Minden modernizáló gondolat-
tal és annyi abúzussal szemben Ries is, mint Keppler, 
a Szentírásban, és különösen a vasárnapi evangé-
liumi szakaszban találja az igehirdetésnek örök szép-
ségeit, a tárgyalandó igazságokat, a prédikáció erejét 
és unkcióját. Azért mindaketten homiliákat írnak, 
Keppler olykor mesterieket, melyeken nemcsak szel-
lemének nyugalma és derűje mutatkozik, hanem 
a modern lelkek szükségeinek ismerete is; Ries pedig 
egyszerűbbeket, de annál hasznavehetőbbeket azok szá-
mára, akik iskolázni akarják magukat az evangéliu-
mok s általában a Szentírás ismeretében, használa-
tában s a jobbnál is jobb beszédtárgyak kiválasztá-
sában. 

Ries teljesen elfogadja a homiliának Keppler-
féle felosztását exegetikus és tételes homiliára s ezen 
az alapon írja meg kétkötetes művét. Az I. kötet 
Advent 1. vasárnapjától husvétutáni 6. vasárnapig 
terjed, a II. kötet a pünkösdutáni vasárnapok evan-
géliumait dolgozza fel. Minden perikopának feldol-
gozását három részre osztja Ries. Az első rész két-
ségenkíviil a legmunkásabb rész és a leghasznosabb 
is az igehirdetőknek. A vasárnapi szakasznak gondos, 
jó magyarázata a hely, idő szempontjából, a régiség-
tani és történelmi ismeretek beillesztésével, a szük-
séghez képest a mi állapotunkra való alkalmazással 
is. Ez a magyarázat mindenütt helytálló úgy katho-
licitás, mint a modern irodalom szempontjából. 

A második rész mindenütt beszédtárgyak és 
vázlatok sorozata úgy exegetikus, mint tételes homi-
liák számára. El kell ismernünk, hogy ezek a tár-
gyak és vázlatok gondosan, elmésen s az illető evan-
gélium gondolataihoz egészen hiven vannak kivá-
lasztva és kijelölve ; sajátságosnak látjuk azonban, 
hogy dacára a kínálkozó alkalmaknak, ritkán tárgyalja 
a szerző a perikopákat dogmatikus vonatkozásaik-
ban is, hanem megelégszik a gondolatoknak erkölcs-
tani, minél többirányú kimerítésével. 

A harmadik részben kész homiliákat ad a szerző, 
egyet-kettőt. Ezekben mutatkozik szónoki ereje. Egy. 
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szerű, szép nyelven, sok helyen (II. 223., I. 290., kk. 
stb.) hatásosan emelkedett gondolatokat tár hallgatói 
és olvasói elé. Arányos forma, arányos beosztás jel-
zik homiliáit, melyek igazán példái lehetnek a ho-
miliás beszédek kedvelőinek a szerkesztés munkájá -
ban. A II. kötet végén igen gondos tárgymutatót talál 
az olvasó. 

A német homiletikai irodalom bő termelést 
mutat a legújabb időben s a német folyóiratok is-
mertetései válogatatlanul igen sok dicséretest mon-
danak el ezekről a munkákról. A valóság pedig az, 
hogy a legjobban dicsért, sőt magasztalt munkák 
között is igen sok a silányság. Ries műve igazán 
örvendetes kivétel. Jobban használható, állandó for-
rást alig tudnánk ma ajánlani azoknak, akik komo-
lyan szeretik az igehirdetés munkáját . Annyi jó tárgy, 
annyi szép gondolat és annyi szorgalom mutatkozik 
meg a kétkötetes derék műnek minden lapján, hogy 
akár a homiliás, akár a tételes beszédek kedvelőinek 
a szó szoros értelmében kincstára lehet Riesnek 
műve. vb. 

D i e H e r r l i c h k e i t e n d e r göt t l . G n a d e . Frei 
nach P. E. Nierenberg S. J. Dargestellt von Dr. M. I. 
Scheeben. 9. & 10. Aufl. von P. A. Weiss 0 . Pr. (Asze-
tische Bibliothek.) Herder, Freiburg & Wien, 1913. 
Ára 4-32 K, kötve 5"28 K. 12°. XXIV + 684 1. 

Kitűnő munka. Örömmel vesszük kezünkbe, ér-
deklődéssel olvassuk és nehezen válunk meg tőle. 
Nem is tudnék hamarosan a német kath. theologiá-
ból ehhez hasonló munkát megnevezni, mely annyi 
pozitív tudással és mélyreható spekulativ tehetség-
gel tárgyalna a theologia egyik legnehezebb kérdé-
séről. Sok hasonlatosságot mutat fel Schell : «Das 
Wirken des dreieinigen Gottes» c. művével, persze, 
mutatis mutandis. Kezdünk elszokni ilyen irányű 
könyvektől. Gyorsan élő korunknak nincsen ideje 
belemélyedni ilyen munkákba, még kevésbbé írni 
ilyeneket. Tagadhatatlan, hogy korunk theologiája 
nem a pozitiv alkotás, mélyítés és systematizálás 
jellegét hordja önmagán elsősorban. Az uralkodó 
földöninnenség szelleme új körülményeket teremtett 
számára. Oly miliőbe van beleállítva, melynek ér-
dekei nagyrészt egészen más körökben forognak, 
mint az övé. És ha általánosságban nem is mond-
hatjuk, hogy stagnál a theologiai pozitívumok rész-
letesebb művelése, mégis valamiféle negativ haladást 
konstatálhatunk csak. Theologiánknak meg kell küz-
denie az újkori fejlődések szülte nehézségekkel, köz-
ismertté kell tennie tartalmát és megmutatni a két-
kedő emberiségnek értékét, az embei'i szívnek és 
észnek megfelelő voltát. Az apologiai tevékenyke-
désben merül ki majd minden ereje. Ilyen körül-
mények között szinte lelkesedünk minden oly mun-
káért, mely nem néz se jobbra se balra, hanem 
egyenesen és bátran ismét visszalép az elhagyott 
ú t ra : alászáll a dogmatikánk kincses mélységébe és 
nem elégszik meg azzal, amit mások kiástak, hanem 

lankadást nem ismerő munkakedvvel kutat új érté-
kek után. Ilyen Scheeben munkája is. Öt könyvre 
osztja művét. Bevezeti az olvasót a kegyelemről 
szóló tan titokzatos mélységébe, kifejti rendkívüli 
fontosságát a természetfeletti életben, rámutat szép-
ségére és vigasztaló voltára, buzdít, indít a kegye-
lemben és a kegyelemmel való életre. Tendenciája 
odairányul, hogy szent vallásunk legmagasztosabb 
titkainak helyes megértésére szilárd alapot teremt-
sen a hivő lélekben. Hogy ez mennyire sikerült 
neki, mindennél jobban mutat ja az a tény, hogy a 
mű már 10. kiadásban jelen meg. 

Scheeben kissé nehézkes nyelvezetét, mely nagy 
dogmatikáját általában jellemzi, P. Weiss, a fárad-
hatatlan apologiai író és kitűnő styliszta, a műnek 
átdolgozója és kiadója sok gonddal csiszolta, fino-
mította és könnyeddé tette. A mű nem minden-
kinek való. De szent hitünk mélyebb titkainak isme-
résére, törekedő intelligens világiak, theologusok, 
papok és — last but not least — theologiai tanárok 
igen sok hasznot meríthetnek belőle. P. Schrottg P. 

VI. KATHOLIKUS VILÁGSZEMLE 

Olaszország. 
Giolitti egyházpolit ikai hitvallása. Az olasz 

kamara március 15-én fejezte be a belügyi költségvetés 
tárgyalását és április 23-áig elnapolta üléseit. Az utolsó 
napon Giolitti felelt a belügyi vitában elhangzott beszé-
dekre. Minket itt csak Fera radikális képviselő március 
14-iki beszédére adott válasza érdekel. 

Fera előadja, hogy a kamara radikális csoportja 
belépett a Giolitti-t támogató blokkba azért, mert de-
mokratikus irányzatú politikájában őt támogatni kí-
vánja. De egyben felhívja Giolitti-t, hogy az egyház-
politika tekintetében álljon végre a tiszta radikálizmus 
és antiklerikálizmus álláspontjára és alkalmazza egész 
szigorúsággal a fennálló törvényeket az egyház ellen, és 
különösen élesen őriztesse ellen a kongregációkat. 

Giolitti így válaszolt Fera-nak : A kormánynak 
egyházpolitikai programmja a teljes szabadság mindenki 
részére a fennálló törvények keretében. Ami az iskolai 
vallásoktatást illeti, itt is teljesen hasonló szabadságnak 
kell uralkodnia. A középiskolákban (Giolitti «scuole 
superiori»-t mond) a tanítás úgyis egészen laikus. Az 
elemi iskolákban pedig a vallásoktatás teljesen a köz-
ségek, a tanítók és a tanulók szabadságára van hagyva. 
«Az állani — így Giolitti — azt mondja a községeknek : 
akarjátok a hitoktatást? adjátok meg! nem akarjátok? 
ne adjátok. A tanítónak pedig : akartok kátét tanítani ? 
tanítsátok ! nem akarjátok ? ne tanítsátok ! A tanulók-
nak pedig : akartok kátét tanulni ? tanuljátok ! nem 
akarjátok? menjetek sétálni! (Eredeti kulturprogramm 
«gyerekek» részére ! Szerlc.) Ha ezek hárman egyetértenek 
egymással a vallásoktatás körül, miért avatkozzék bele az 
állam ? Az államnak nem szabad beleavatkozni vallási 
kérdésekbe, csak úgy, mint nem tűrheti el azt, hogy a 
vallás beleavatkozzék az állam ügyeibe.» 
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Giolilti beszédét a katholikus iapok eléggé rokon-
szenvesen fogadták, különösen azért, mert /Treves 
beszédére reflektálva) a szociálista sajtónak az állami 
hatóságok és általában a tekintély ellen való folytonos 
izgatását megbélyegezte. Fera-nak adott válaszát és 
konciliáns válaszát a Corriere d'Italia dicsérettel regisz-
trálja, míg az Osservatore Rom. a vallásoktatásra vonat-
kozó részt felületesnek és olcsó elméskedésnek mondja, 
amiben az O. R. nem lát mást, mint a kényes kérdésre 
való nyilt színvallás feletti megzavarodás elpalástolását. 

Denique, Olaszországban is, Spanyolországban is, 
a kormányelnökök a nagyböjt végén, feltűnő «lucidum 
intervallumában vannak. Minden antiklerikálizmus 
mellett is az olasz kamara elnöke (Marcora) a kép-
viselőknek és ezek is egymásnak zajosan kívánták : 
a «Buona Pasqua»-t. Tout, comme chez nous! 

Három Raffael lo- festmény fe l fedezése Peru-
gia-ban. Eddig is ismeretes volt, hogy Raffael, olaszo-
san : Raffaello, először (1495-től) Timoteo della Vita 
urbino i festőművésznek volt tanítványa Urbino-ban, 
inajd azután Pietro Perugino-nak (Vannucci) Perugia-
ban, de a részletek hiányosak voltak. Nevezetesen hiá-
nyoztak a képek, amelyek RafJ'aello művészetének fej-
lődését a mesterek sajátosságának feltüntetésével teljesen 
illusztrálták volna. 

Most A. Venturi Perugia-ban az ottani középkori 
tőzsde-teremnek (Sala della Gambia), eddig teljesen 
Perugino-nak tulajdonított, ismeretes freskóiban két 
Raffaello-művet fedezett fel, amelyeket, mint Perugino-
nak tanítványa, festett a Perugino által készített többi fres-
kók keretébe és pedig : 1.) A tőzsde-terein baloldalán, 
a Perugino által festett hősök és bölcsek csoportja felett 
(évszám : 1500) egy bájos, üde és ártatlan ifjú nő (Fortezza) 
ül, teljesen a Perugino-slillól elütő felfogással és vonások-
kal, amelyek emlékeztetnek Raffaellonak későbbi női ké-
peire,de még erős Timoteo-behatásokat mutatva.2.) A mel-
lette levő tőzsdetanácsi fogadóteremben pedig egy egész 
csoportképet ábrázoló freskó Raffaello-nak monumentá-
lis műve 1505—7 körül, mely a prófétákat és a sybillá-
kat ábrázolja, azok közt kitűnik Dániel, ezek közt a 
cuma-i sybilla, mindakettő életet lehelő, fenséges alak-
jával erősen emlékeztet Raffaello-nak egyéb ismert ké-
peire, és olyan evolutio stádiumát mutatja, amely már 
úgyszólván teljesen kibontakozott Perugino-nak hatásai 
alól és Leonardo és Michelangelo felismerhető motí-
vumainak belevonásával úgy áll előttünk, mint az ösz-
szes tanítványi benyomások synthesise : a fejlett mester, 
az eg37éni Raffaello. 

Még csak egy középkép hiányzott, abból a korból, 
amikor Raffaello Perugino túlnyomó befolyása alól 
kibontakozni kezd és már a későbbi fejlődés alapjait is 
mutatja. (Az ezt megelőző, tisztán Perugino-stádium 
(1500—1504) eléggé illusztrálva van a vatikáni Incoro-
natio-\Tal és a londoni (Mond-gyüjtemény) Crucifixio-
val). Ezen hézagpótló képet is felfedezte Venturi a pe-
rugiai képtár «Crista nel sarcofago» című, eddig Peru-
gino-nak tulajdonított' képében, mely a nagy művész 
belső érzelemvilágának felmelegedését tükrözi vissza és 
már-már felszabadul Perugino-nak élettelensége alól. 

A «Nuova Anthologia» március 17. száma A. Ven-
/«/7-nak ezen korszakos felfedezéséről szakszerű cikket 
közöl, amely kiemeli azt, hogy ez a felfedezés az itáliai 

kritikai müvészetiskola diadala, mert ez nem csupán 
irott feljegyzések, levelek és okiratok alapján, hanem 
elsősorban a művészeti elemekből és azoknak fejlődé-
séből iparkodik valamely kép szerzőségét megállapítani, 
és itt is nemcsak az iskolák iconographiájának, típusai-
nak megfigyelésére alapítja következtetését, hanem az 
egyes művészek művészi sajátosságaira és azok gene-
zisére és kortörténeti adatokkal igazolható fejlődésére. 

Német-Birodalom. 
Kopp biboros felszólalása a porosz felsőház-

ban. Mult héten a tovàbbkêpzô-iskola-)a\as\at volt napi-
renden, amelynél Kopp biboros is felszólalt oly irány-
ban, hogy ezen iskolákban a vallásoktatásnak is helyet 
kell adni. Magából a törvényből hiányzik minden intéz-
kedés eziránt ; a felsőházi bizottság a vallásoktatás 
fakultativ beillesztését hozta javaslatba. A «Herrenhaus» 
a törvényt ezen bizottsági rezolucióval együtt fogadta 
el, amiben nagy része volt Kopp biboros felszólalásának, 
aki rámutatott arra, hogy a fakultativ beállítása a val-
lásoktatásnak a minimum, amelyet az államnak már a 
maga érdekében is hoznia kell, de ő (a biboros) a kö-
telező hitoktatás mellett van, mert a fakultativ hitok-
tatásnál nagyon problematikus a hitoktatás sorsa, tekin-
tettel az ifjúságnak munkakerülő hajlamaira és némely 
munkaadók egyházellenes érzületére. 

Kopp biboros beszédének első részében részletesen 
szólott a hitvallásos ifjúsági egyesületekről, amelyek 
szintén az iskolából kikerült ifjúsággal foglalkoznak, 
és felpanaszolta azt, hogy bár a kormány ilyen egye-
sületek segélyezését is kilátásba helyezte, mégis a köz-
vetlen felügyelő-hatóságok az e célra rendelkezésre álló 
átalányösszeget egészen a felekezetlen ifjúsági egyesüle-
tekre fordítják azon megjegyzéssel, hogy az állam cél-
jainak ezek egyedül teljesen megfelelnek. A biboros reá 
mulat ennek helytelenségére, hangsúlyozva azt, hogy 
bár az ujabban létesített és az ifjaknak csupán testi 
ügyességét fejleszteni kivánó német diákegyesületek 
(«Pfadfinder», « Wandervögel» stb. néven, à la «scouts 
boy» = cserkésző fiúk) minden elismerést érdemelnek, 
de azért nem részesítendők előnyben az erkölcsi szem-
pontokat is kultiváló egyesületekkel szemben. 

«A testi ügyesség — így a biboros — egymagában 
még nem teszi erőssé a nemzetet. Ehhez erkölcsi erő is 
kell. Erre különösen a jubileumi év emlékeztet. Akkor 
is az erkölcsi erő adta a nemzetnek kezébe a védelmet 
és a fegyvert, hogy azon dicső tetteket vihesse végbe, 
amelyeket 100 év multán most ünnepelünk. Szükséges 
a testi kiképzéssel a fiatal emberek lelki megerősítését 
is szem előtt tartani. Igaz, hogy a világi ifjúsági egye-
sületek is célul tűzik ki az erkölcsi kiképzést. De az 
iga: utat megmutatni csak a vallás képes. A «Pfadfinder-
bund» csak vallásnélküli ethika utján akarja elérni az 
erkölcsi tökéletesedést. De ez csak légvár, amelynek 
megbízhatatlanságát már az Üdvözítő kimutatta, mikor 
azon házról beszél, amely, mivel homokon épült, nem 
tud az élet viharaival szemben megállani !» 

A német «cserkésző fiuk» a laikus neve lés 
szolgálatában. Előző cikkünkben /Kopp biboros felszó-
lalása) már említve voltak a német «pathfinder»-ek 
(Pfadfinder), mint amelyek legalább is «aklerikális»-ok 
és «aconfessionalis»-ok és már ennyiben is veszélyesek 
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az ifjúságra, mert őket tisztán az ösztönös életre és 
némi laikus ethikára szoktatják, a tételes vallástól és 
vallásgyakorlatoktól elvonják. Ezért legutóbb a spanyol 
püspökök óvták híveiket a «boy scouts»-ok alakításától, 
de azért is, mert ezen egyesületeket főleg szabadkőműves 
oldalról pártfogolják és befolyásolják. 

Most az Univers-nek egy barátja Németországból 
írja a laphoz, hogy a német Pfadfinder-ek von der Goltz 
tábornok, a törökök híres (!) instruktorának, vezetése 
alatt állanak, akiről pedig tudvalevő, hogy szabad-
kőműves. 

«Mult vasárnap — írja a levélíró — a tábornok 
szabad ég alatt egy interconfenssionális isteni tiszteletet 
tartott az ifjakkal az Örök Lény tiszteletére Robespierre 
mintájára. Az itteni katholikusok a «boy-scouts»-okat 
az egyház és a vallás ellenségeinek tekintik.» 

Jó lesz nálunk is vigyázni ezekre a Gellért- és 
Jánoshegyen «cserkésző» ifjakra, mert, ha nincs is még 
laikus iskolánk, de «laikus» drill alatt álló itjaink talán 
máris vannak a mi «boy scouts»-ainkban. 

A túlzástól, persze, óvakodni kell, mert maga az, 
hogy ifjaink az erdőkben nagyobbszabású és állandó 
körutakat és gyakorlatokat végeznek, mégis csak jobb, 
mintha talán itthon ülnek, testileg és lelkileg elcsene-
vésznek és roszban törik a tejüket, amitől a szabad 
természetben elterelődik a figyelmök. 

A Kölnische Volkszeitung jubileumi alapít-
ványa. A porosz királyság újjászületésének 100 éves 
jubileuma alkalmából a «Köln. Volkszeitung» olvasóit 
még ez év elején a i ra szólította fel, hogy adományaik-
kal teremtsék meg az alapítványi összeget egy «Kom-
munikanten-Anstalt»-hoz. Ily néven nevezik Németor-
szágban azon intézeteket, amelyeket a protestánsok 
közt elszórtan élő (diaspora) katholikus családok gyer-
mekeinek hitoktatása és a hitéleti gyakorlatba való 
bevezetése céljából állítanak fel egy-egy nagyobb katho-
likus centrumban, és amelyekben az ilyen diaspora-
gyermekeket főleg az első szentáldozásra készítik elő. 

A «Köln. Volkszeitung»-hoz máris szép összeg ér-
kezett be e célra, és most újból adakozásra hivja fel 
olvasóit; a kath. vidékeken működő hitoktatókhoz 
pedig azon kéréssel fordul, hogy lelkesítsék ezen cél 
elősegítésére első áldozóikat is. 

N a g y - B r i t a n n i a . 
Hitualista vallásgyakorlatok Londonban. Lon-

don városnak anglikán püspöke is híve a ritualista 
irányzatnak; ő egyébként is igen tiszteletreméltó jellem, 
aszkétikus életet él, külső megjelenésében is már ezt 
árulja el. Most nagyböjtben a londoni püspök «nagy-
böjti missio»-t tart, ami abban áll, hogy a püspök fel-
váltva más-más londoni templomban prédikál, vagy 
pedig tételes beszéd helyett a hivők állal írásban be-
küldött kérdéseket és kételyeket igyekszik megoldani. 
Március 9-én a Knightsbridge-i St. Paul-templomban 
kezdődött a missio, és ez alkalommal ő maga beszélte 
el, hogy egy 15 éves beteg leánynak feladta volt az 
utolsó kenet szentségét, mert a szülők, hivatkozással 
Szent Jakab levelére («Beteg valaki közületek, hivassa 
el az egyház presbytereit és megkenik a beteget olajjal» 
stb.), kérték őt fel erre ; és a leány erre tetemesen job-
ban lett. 

Március 12-én ugyanott a londoni püspök a be-

küldött kérdéseket fejtette meg, és ezek közt azt is, 
hogy nem veszélyes-e a gyakori gyónás azon tekintet-
ben, hogy a könnyen elnyerhető feloldozás a bűnre fel-
bátorítja a bűnöst. A püspök kijelentette, hogy, bár ö 
régi hive a gyónásnak az anglikán egyházban, mégis 
azt hiszi, hogy a jelzett veszély fennáll. O maga is tud 
eseteket, hogy nyilvánosan ismert nagy bűnösök min-
dig más-más templomba mennek gyónásra és igy minde-
nütt feloldozást kapnak. Az ő véleménye szerint e baj 
orvoslása csak az lehet, hogy a gyónótól, nagy bű-
nök esetében, meg kell tagadni a feloldozást addig, 
amíg a gyónó nem adja jeleit erős törekvéssel a javu-
lás felé. 

Mint ezekből látható, a ritualisták egészen utánoz-
zák a kath. egyház fegyelmét, a bűnbánatban is. 

A konvertált «bencések» ügyéhez . A konver-
tált bencések (22) részére, mielőtt március 5-én a mene-
via-i püspök előtt hitvallást tettek, Dom Columba Mar-
mion maredsous-i (Belgium) apát tartott lelkigyakorla-
tokat, amelyek végén Doni Bede Camm-nál meggyóntak. 
A hitvallástételnél a püspöknek két angol bencés apát, 
a downside-i apát és a caermaria-i (Wales) breton apát 
segédkeztek ; néhányan feltételes keresztségben is része-
sültek, szentmise alatt valamennyien az Úr testét vették 
a püspök kezéből. Március 10-én a konvertiták a bér-
málás szentségében részesültek. Dom Aelred Carlyle, az 
eddigi caldey-i apát, nem Rómába, hanem Maredsous-ba 
fog menni noviciatusba, valamint az egész új zárda tagjai 
is egyelőre a maredsous-i zárda oblatusai közé so-
roztattak be ; Marmion apátot Dom Bede Camm és egy 
szerzetestársa fogják Caldey-ben helyettesíteni és a ko-
lostort vezetni; ő lesz a St. Bride-i női kolostor gyón-
tatója is. 

A St. Bride-i (Milford-Haven) női bencéskolostor 
tagjait (összesen 35), március 7-én vette fél az egyházba 
a menevia-i püspök; másnap megáldoztak, majd már-
cius 11-én a bérmálás szentségében részesültek. Csupán 
két zárdanő nem tért át, egy pedig még nem határo-
zott. A zárdanőkkel áttért egy világi házaspár is. 

A St. Bride-i nővéreknek eddigi (anglikán) lelkésze 
Rev. E. P. Street nem tért át a kath. egyházba, sőt 
március 9-én prédikált a Millford-Haven-i (anglikán) 
templomban és ezen beszédében tiltakozott az ellen, 
mintha ő lett volna oka a zárda romanizálásának ; ő 
magára nézve visszautasítja Róma pretenzióit, ő magát 
a katholikus egyház (sic !) érvényesen felszentelt pap-
jának tudja, mert az angol egyház is része az egyete-
mes kath. egyháznak. 

Franciaország. 
A párisi községtanács visszahívni készül az 

apácákat a kórházakba. A világi ápolók hiánya 
vagy megbízhatatlansága miatt már több város ismét 
apácákra bízta újabban a városi kórházak vezetését, 
igy: Cherbourg, Toulouse, Annecy, Avignon, Roanne, 
Clamescy, Grenoble. Most Párison a sor, ahol Puymaigre 
községi tanácsos terjesztett a városi tanács elé ilyen 
indítványt. Indokolásul P. első sorban a költségkímé-
lést hozza fel, mert míg egy világi ápolónak 1100—1300 
frank fizetés jár, az apácák beérik fejenkint 200 frank-
kal. Ami a minősítést illeti, az 1905. év előtt alkalmazva 
volt ápolóapácák mind ápolónői diplomával bírlak és 
úgy az orvosok elismerését, mint a betegek rokonszen-
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vét kiérdemelték. Franciaországnak két nagy orvos-
egylete (egyik 7000, a másik 12.000 taggal) 1912. évben 
a kamarához fordult azon kéréssel, hogy magán-klini-
kákon legyen szabad szerzetesnőket ápolónőkül alkal-
mazniok. Ezekre, valamint a fenti városok példájára 
hivatkozva, indítványozza Puymaigre községtanácsos 
az ápolóapácák visszahívását a párisi kórházakba, leg-
alább is fakultativ módon úgy, hogy aki apácát kíván 
ápolóul, ilyennek ápolásában részesüljön. 

A párisi községlanács nem határozott még aziránt, 
teljesíti-e az indítványban foglalt kívánságot. Talán 
bevárják a referendum eredményét, melyet szintén 
Puymaigre ajánlott, hogy megtudakolják, kívánja-e a 
párisi nép az ápoló apácák visszatérését. 

Denique a kórházak laicizálása a kórházak csőd-
jére vezetett, és e csőd szanálására jók lesznek a radi-
kális uraknak a «kongregációk», amelyektől pedig mind-
eddig megtagadták az 1901. jul. 1. törvény szerint szük-
séges approbációt. 

Gyónócédula , mint «radikális-párti» kortes-
eszköz. Brard bretagnei radikális képviselő 1906. évben 
annak köszönte megválasztatását képviselővé, hogy 
előmutatta az egyik kerületbeli plébánosnak, ki kétel-
kedett Brard-nak katholicitásában, a gyónócédulát, 
amely szerint Brard 1906. ápril 13-án (nagypénteken) 
elvégezte Párisban húsvéti szent gyónását. Ezen jele-
netet egész drámai kiszinezéssel közölte még a válasz-
tás előtt a Charrue című breton republikánus katholikus 
lap. Eszerint Brard, miután felmutatta a gyónócédulát, 
így szólt a «vicaire»-hez : 

— Olvassa, vizsgálja meg és merje még egyszer 
mondani, hogy én szabadkőműves vagyok! Kihívom 
ezennel ellenjelöltemet de Boissieu urat, hogy ő is 
tegyen hasonlóképen. 

A körülálló közönség tapssal fogadta Brard szavait. 
Közülök egy jámbor anyóka annyira meg volt hatva 
Brard-nak konfesszori (!) lelkületétől, hogy könnyezve 
így kiáltott fel : 

— Igen, ő olyan derék embernek látszik. Ennek jó 
kereszténynek kell lennie. 

És ez elég volt. A breton nép meg volt nyerve. 
Brard-ot mindenfelé, a breton kath. lapok is, mint a 
«breton hit» védelmezőjét ünnepelték és persze — meg-
választották. 

Ezt most Bazirc hírlapíró felmelegíti és reámutat a 
radikálisok üzleti érzékére, amellyel egy gyónócédula 
árán 15.000 frank évi jövedelemmel járó képviselőséget 
tudnak megszerezni. 

És ez a Brard most a laikus iskola monopoliumá-
nak (egyelőre a csak 3000 lakossal kevesebbel biró köz-
ségekben !) az előharcosa. Valóságos korkép, amely 
nemcsak Franciaországra tipikus, hanem másfelé is 
kath. vidékeken, ahol a nép általában olyan hiszékeny, 
és még megérjük, szociáldemokratára fogja adni szava-
zatát, mert őt jó kereszténynek tartja. Brard arcképét 
is, mint keresztény hitvallóét, közölte a Charrue, amely-
nek címlapján pedig a kálvária és egy templomtorony 
látható. 

A montmartre-i Szent-Szív-bazilika a párisi 
blokárdok kezében. Aki járt Párisban és megfor-
dult ebben, az egész Páris várost uraló Montmartre-
dombon álló bazilikában, és látta miként építenek még 

be most is százezreket ebbe a költséges «nemzeti foga-
dalmi templom»-ba, az fájó szívvel gondolt arra, hogy 
mi lesz, lia előbb-utóbb ennek a templomnak tulajdon-
jogát is Páris község magának reklamálja, dacára 
annak, hogy az 1873. évi törvény azt a mindenkori 
párisi érsek tulajdonává deklarálta. 

Páris község ezt a templomot, most nem is mint 
felperes nyerte el, hanem mint olyan «tertius gaudens, 
duobus litigantibus.» A két liligans egyike az állam-
kincstár volt, amely a szeparációs törvény alapján ma-
gának vindikálta a bazilika tulajdonjogát, azon a cimen, 
hogy mivel az állam adta azt 1873-ban a párisi érsek-
nek, a szeparációs törvén}' következtében az most ismét 
az államot illeti meg. De a szajnai département polgári 
törvényszékének első kamarája március 15-én hozott 
ítéletében azt mondotta ki, hogy mivel a szeparációs 
törvény értelmében (art. 12, 13.) az érseki vagyon 
(«mense archiépiscopale») a községek tulajdonává lett 
(a templomoknak mégis istentiszteleti célokra való in-
gyenes átengedésének kötelezettsége mellett), azért a 
montmartre-i bazilika is, mint a párisi érsekek tulaj-
dona, Páris község tulajdonába ment át 1906. decem-
ber 10-én, a szeparációs törvény életbeléptetésekor. 
Egyben kimondta a biróság azt is, hogy a bazilikának 
azért a jövőben is a kath. kultusz céljaira kell örök 
időkre szolgálnia. 

A helyzet mindenesetre fonák : a francia katholikus 
hivek régi és mostani folytonos áldozatkészségéből épült 
fényes bazilika uraivá lesznek a radikális és szociálista 
városatyák, akik akár a templom jövedelmeit is városi 
célokra fordíthatják. Csak olyan a helyzet, minő a «La 
Croix» helyzete, melyet az állam el akar perelni a jelen-
legi tulajdonostól azon a cimen, hogy ő fiktiv vétel 
útján vásárolta volna meg az Assumptionisták-tól a 
lapot; ha ezt a pört az állam megnyeri, akkor majd 
katholikus lapnak tulajdonosává lesz a szeparált állam 
és tán — még kitelik tőle — pénzelni fog, ha embere-
ket talál, a kath. lap további cégének megtartásával. 

A francia kath. hivek módfelett fel vannak hábo-
rodva ezen Ítélet miatt. Az «Univers» egyenesen «lopás-
nak» nevezi azt, bár ő is kiemeli, hogy, hír szerint, a 
törvényszéknek bírái nem szabadkőművesek, akik tehát 
az ítéletet csak a fennálló törvények kényszere alatt 
hozzák. Az «Univers» mégis azzal vigasztalja a katho-
likusokat, hogy a bazilikának erkölcsi tulajdonosa 
továbbra is a párisi érsek marad ; továbbá, hogy a 
bazilikának a kath. kultusz céljaira való örökös ren-
deltetését nemcsak a szeparációs törvény (art. 13.), 
hanem az 1873. évi törvény is biztosítja, úgy, hogy a 
radikális és szociálista városi tanács ezen két törvény 
fennállásáig a kultusztól nem vonhatja el a templomot, 
és nem csinálhat belőle színházat vagy szabadkőműves 
páholyt. De viszont, ha e törvényeket hatályon kívül 
helyeznék, az adakozó magánszemélyek visszaperelhet-
nék adományaikat. 

Fr. Veuillot az «Univers»-ben külön cikkben is ki-
fakad a bírói itélet ellen és a birói ítéletben használt 
«átháramlás» (dévolution) szóban csak elpalástolt lopást 
lát, amely ellen a katholikusoknak minden tisztes esz-
közzel védekezniük kell. 

A «Figaro» azonban csitítani iparkodik a katholi-
kusokat, hogy semmi baj és változás nem lesz a birói 



9. száin. RELIGIO 227 

Ítélet folytán. Úgy hangzik ez a csitítás, mint altató dal 
a még folyton áldozó adakozók fülébe. 

Spanyolország. 
R o m a n o n e s miniszterelnök más húrokat pen-

get . A spanyol főváros kath. hölgyvilágának legelő-
kelőbbjei (köztük 15 udvarhölgy) bizottságba állottak 
össze és egy nyilvános gyűlést hivtak egybe március 
15-ikére, hogy tiltakozzanak és mozgalmat szervezzenek 
az iskolai kötelező vallásoktatásnak eltörlése ellen. 

Mindenekelőtt egy küldöttséget menesztettek a derék 
hölgyek Romanones miniszterelnökhöz és neki Írásbeli 
tiltakozást nyújtottak át, bejelentve a legélesebb harcot 
a radikalizmus terjeszkedései ellen. Romanones a kath. 
hölgyeket kitüntetően fogadta és kijelentette, hogy ő is 
egyetért a hölgyek álláspontjával, mert ő maga is ellen-
sége a laikus iskolának. A káté tanítása továbbra is 
kötelező marad, csak azt kívánná meg a türelmesség, 
hogy a nem katholikusok ne legyenek kötelesek a kátét 
tanulni. Hozzátette még, hogy az egyházzal folyamatban 
vannak a tárgyalások. 

.Románon es-nekezen kijelentése után a madridipüspök 
lefújta a nyilvános gyűlést. Romanones pedig egy inter-
vjúban tiltakozott az ellen, mintha ő neki az egyház ellen 
ellenséges szándékai volnának ; naponkint garmadára 
kap sürgönyöket, amelyek szemére vetik, hogy Krisztust 
akarja kiűzni az iskolából ; ő pedig erre nem is gondolt. 
Az előző két kabinetnek, melyben ő is ült, épen az 
egyházpolitikai javaslatok szegték nyakát ; már ezért 
sem állhatna elő ilyen, még nagyobb érdekeket érintő 
javaslattal, aminő az iskola reformja, amely kényesebb 
a polgári házasság behozatalánál és az asszociációk 
szabályozásának ügyénél is. Tudja ő — folytatta —, 
hogy Spanyolország katholikus ország, és hogy az 
ország többségét legjobban a vallási kérdések érdeklik ; 
ő csak a többi felekezetek iránt való türelmességet 
kívánná belécsepegtetni a közönség lelkébe. Romanones 
a közvélemény iránt való tiszteletének hangsúlyozásával 
fejezte be az intervjút; ez a közvélemény most, őszerinte 
is, a katholicizmussal tart. 

Ezeket hallva igazán nehéz, ilyen távolságból, bizto-
san megítélni: Romanones-t értették-e félre a spanyol kath. 
lapok, avagy Romanones csak most utólag hátrált meg a 
közvélemény megnyilatkozása után. A L'Epoca spanyol 
lap ez utóbbit hiszi és főleg a kath. hölgyek bátor fel-
lépésének tulajdonítja a gyors sikert. Ez eléggé hihető, 
és igen ösztönző lehet a katholikus hölgyvilág vállal-
kozási kedvére a közélet terén más országokban is, 
főleg hazánkban, ahol a bátor magyar női jellem 
történeti eszményei lebegnek a hölgyvilág szemei előtt. 

A kath. hölgyeken kívül egyébként előzőleg már 
más körök is tiltakozásokat küldöttek Romanones-hez ; 
így a többi közt a társadalmi védelem középponti bizott-
sága is. A püspöki kar tagjainak körlevelei is az iskola-
kérdéssel foglalkoznak. A sevilla-i érsek pedig külön 
feliratban igyekezett meggyőzni Romanones-t a tervbevett 
iskolareform veszélyességéről. 

Észak-Amerikai Egyesült-Államok. 
Motor-kápolnák ambulans istentiszteleti cél-

ra. A lelkipásztori ambuláncia nem új intézmény, igás-
szekereket és vasúti kocsikat eddig is már felhasználtak 

kath. istentiszteleti célra. Most Texos-ból jön a hír, 
hogy ott két oblátus-atya Dél-Texas Brownsville vidékén 
«motor-chapel»-t készíttetett, amellyel bejárják a messze 
vidéken elszórtan élő katholikusokat, hogy azok szent-
misét és prédikációt hallgathassanak. Ezen a példán 
buzdulva, a «Catholic Church Extension Society» az 
egész Unio-ban rendszeresíteni akarja ezt a motor-ká-
polna-szolgálatot. Mindenesetre igazi amerikai vállal-
kozás, amelytől azonban nem lehet elvitatni az életre-
valóságot ott a «Wild West»-ben, ahol a természet minden 
vadsága mellett is elég jó utak vezetnek már keresztül-
kasul. Már alig lesznek azonban egyelőre használhatók 
az ilyen alkalmatosságok az igazi missioterületeken, 
ahol útnak nyoma sincsen. 

Szerkesztői izenetek-
M. A . d r . T e m e s v á r . Köszönet te l ve t tük a küldöt t 

kéziratot . — T . T . d r . G y ö n g y ö s . Köszönet . — P . B . d r . 
l k a . Igen l eköte leze t t k e g y e s f igye lmével . Ú g y látszik az 
ika-i P r i e s t e r h e i m fö l é i s fel l e h e t n e irni : Quieti non olio. H. ü. 

Felelős szerkesztő és k iadótu la jdonos : 
Dr. HANUY FERENC, egyet, tanár ( IV . , Duna-u. 3 . ) 

Főmunka tá r s és szerkesztő-helyettes : 
D r . W O L K E N B E R G ALAJOS, egyet, tanár (L, Bertalan-u. 24.) 

Iparos és wem kereskedő 
3 5 éve fennálló r.k. cég! 
Készit ds javít i Kelyhet, ciboriumot, oltár-
gyertyatartót, oltárlámpát, keresztet, füstölőt, 
csil árt, gyertyára és villanyra stb. Arany, ezüst 
kinaeztist, bronzból, művészies és egyszerű ki-
vitelben. Kelyhek stb. tárgyak valódi tűz-
galván aranyozása és ezüstözése j»táll»ssai. 
Tervrajz és költségvetés díjtalanul. Mielőtt más-
hol rendelést tesz, méltóztassék egy árjegy-
zéket kérni, melyet ingyen és bérmentve küld 

Kéri nagybecsű pártfogását 

B Î T T N E R J Á N O S 
egyházi szerek múötvöse. 

Budapest, IX., Lónyay-u, 23. 
(be)árat Czuozor-utca f.) 

Hetedük, cimbalmok 
jótállással, szolid kivitelben olcsón. Iskolák, 
hangjegyek. Elsőrendű gramofon, eufon 25 K-
tól. Lemezek 2-40 korona. Harmonika, fu-
vola, citera, síp, kürt, dob stb. Kuliffay 
cimbalomiskola magántanulásra 7 korona. 
Tilinkóiskola 2 korona. — Mindennemű 

kaphatók^ HORVÁT H-Hál, 
Budapest, Rákóczi-út 56. szám. (Udvarban). 

CSUHA ANDRÁS szabó, 

^ ^ ^ reverenda- és c imáda-kész í iő 

Budapest, IV., Papnevelde-u. 8, sz. II. era. 18/a. 
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Képek. Olvassa e l m i n d e n k i Képek. 

• • • 
Szobrok . 

a magyar katholikus irodalomban páratlanul 
álló gyönyörűen megirt történelmi regényt, melyet 

• • • 
Szobrok . 

• • • 
Szobrok . 

Dedek Crescens Lajos 

• • • 
Szobrok . 

Mű-
kiá l l í tás . 

• • • 

alkotott nagy tudással, ragyogó művészettel, főként 
pedig a hitnek meggyőző erejével. Tárgya: Veres-

marti Mihály megtérése, cime: 

T U M E S E Q U E R E . 

Mű-
kiá l l í tás . 

• • • 

Szabad 

bemenet . 

Irodalmunknak eme drága gyöngye a SZENT-ISTVÁN-
TÁRSULAT legújabb kiadványai között jelent meg. 

Ára 4 kor. 6 0 fillér. 

Szabad 

bemenet . 

• • • 

Egész nap 

nyi tva . 

Bárhol megjelent irodalmi müvet csak a Szent-István-
Társulat könyvkereskedésében: Budapest, IV. kerü-
let, Kecskeméti-utca 2. szám alatt rendeljünk meg. 

Egész nap 

nyitva. 

• i ___ rr 

SCHÜLLER FERENC KÖNYVKÖTŐ 1AJán,Ja 'm' t- közön*é0 p4rtoli'âb" könyvkötészetét. 
(FRITZ JÓZSEF UTÓDA) BUDAPEST, iv„ i «y» Modern és Ízléses kiállítás. 

VÁCI-UTCA 44 . j Bámulatos olcsó árak. • • Gyors és pontos kiszolgálás. 

Stephaneum n y o m d a r. t. Budapest , VIII. ker., Szentkirály i -utca 28. szám. 

V 



LXX11. évfolyam. 12. szám. 1913. március 22. 

RELIGIO 
TUDOMÁNYOS ÉS TÁRSADALMI KATH. HETI FOLYÓIRAT 
A BUDAPEST] EGYETEM HITTUD. KARA TÖBB TAGJÁNAK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI 

Dr. H A N U Y F E R E N C , EGYETEMI TANÁR. 

Megjelenik — július és augusztus hó ki-
vételével - minden szombaton reggel. 

S z e r k e s z t ő s é g és k iadóhivata l : 

Budapest, IV., Duna-u. 3. 

Előfizetési ár : egész évre K 12, félévre K 6. 
Egyes szám ára : 50 fillér. (Kapható a Szent -
István-Társulat könyvk. , IV., Kecskeméti-u. 2.) 

TARTALOM. I. Vezércikk : Theologiai tanáraink ügye. Irta : Egy 
theologiai tanár. — II. Az örök városból: 1. Nagypénteki bűn-
bánat i processio a S. Croce in Ger. templomban. 2. P.Respighi bibo-
ros-vicarius halála. 3. Pápai breve a monte-cassino-i a l templom 
megnyitása alkalmából. 4. A római liberális saj tó gúnyolódása 
a Nagy Konstant in- jubi leum felett. 5. A vatikáni villamtelep ú j 
gépházának megáldása. 6. A Vatikán területének megnagyobbo-
dása. 7. Az Acta Apostolica Sedis» 1913. é. 4. száma. 8. A Szent 
Benedek-rend eloszlása az egész világon. — III. Tudományos 
cikkek, közlemények, értekezések : 1. Krisztus feltámadása. II. P. 
Schrotty Pál-tól. 2. Néhány bevezetőgondolat Isten létének bizo-
nyításához. II. Vorbuchner A.-tól. 3. A legújabb archaeologiai ása-
tások a Szentföldön. IX. (Vége.) Stöhr G. K. J.-tól. 4. Elismeri-e 
Dante a pápaságot krisztusi intézménynek ? Floznik György dr.-
tó l . — V. Könyvkritika: 1. M. Gatterer S. J., Annus liturgicus. 
Tóth Tihamér dr.-tól. 2. Dr. Joh. üde : Ethik. Jehlicska Ferenc 
dr . - tó l . — VI. Katholikus Világszemle : A) Német Birodalom : 
A németországi püspökök jub i leumi pásztorlevele. B) Belgium : 
A belgiumi szociáldemokrácia nem vallásellenes ? C) Nagy-Bri-
tannia : 1. Dom Cabrol cikke Caldey szigetről és a konvertál t 
bencések ügyéről. 2. A caldey-i sziget és apátsági épület és bir-
tokok tula jdonjoga. D) Franciaország : 1. Briand bukása, Barthou 
vállalkozása. 2. A templomok fenntar tása . 3. A babona elterje-
dése Franciaországban. E) Malta : A maltai eucharisztikus nem-
zetközi kongresszus programmja . — IX. Könyvszemle. 

Theologiai tanáraink ügye-

A Religio gyakran nyitott teret arra, még a 
legutóbbi években is, mikor ügyünkről keserűbb 
cikkelyeket is irtak, hogy a vidéki theologiai 
tanárok ügyéről hasábjain egyet-mást közölhes-
sünk. Kérjük ezt a teret most is. 

A püspök urakhoz a vallás- és közoktatási 
minisztériumtól egy irat érkezett ez év elején, 
melyben theologiai tanáraik, sőt szemináriumi 
alkalmazottaik fizetéséről, ellátásáról kér a mi-
nisztérium adatokat. A fáma azt beszéli, hogy 
ez az összeírás, ezek az adatok azért szükégesek, 
mert a minisztérium be akarja venni a katho-
likus theologiai tanárokat az állami nyugdíjba, 
amint ebbe múlhatatlanul beveszi a zsidó 
rabbiképző tanárait, akiket régen nyilvántart, 

mint köztisztviselőket, és a protestáns theolo-
giai tanárokat, akiknek fizetéseit az egyes főisko-
lák az állami szubvenciók terhére rendezték s 
akik — egészen jogosan — most követelik nyug-
díj-ügyük rendezését is. 

Abban a feltevésben, hogy igaz mindaz, amit 
a jó forrásból jövő fáma beszél, kétségenkívül 
à legelső tennivaló, hogy a katholikus theologiai 
tanárok iránt táplált szándékáért a minisztérium-
nak e helyen is köszönetet mondjanak a theo-
logiai tanárok. 

Igaz, hogy nem a nyugdíj rendezése volt 
az, amit ezek az érdemes emberek várhattak. 
Képesítésök, főiskolai tanári minőségük, az a 
hazafias álláspont, melyet a papság és kiválób-
ban a tudományos és nemzeti hagyományokat 
őriző és fejlesztő katholikus theologiai tanárok 
képviselnek, régen megérdemelték volna, hogy 
ugyanazon anyagi helyzetet élvezzék, amelyet a 
főiskolai tanárok általában élveznek. De ebben 
a tekintetben semmi sem történt. Semmi. Mert 
ami szórványosan történt itt-ott, az még rela-
tíve sem segítség és nem megemelése ennek a 
statusnak s az ahhoz tartozó öntudatnak. Hozzá 
olyan elszórtan történt a valamilyen rendezés, 
hogy alig jöhet számba. 

Különösen is fájó volt, hogy a lelkészek 
fizetésrendezése alkalmából és más státusok tel-
jes kielégítése idején épen ezekre a tanárokra 
senki sem gondolt. 

Természetszerűleg tehát a nyugdíjügy ren-
dezése előtt a fizetések rendezésének kellett 
volna megtörténnie mindenütt, Váctól Szepes-
helyig és Gyulafehérvártól egészen Szombat-
helyig. 

Egy keserű «recrudescunt» volna ennek 
az ügynek fázisait újra feleleveníteni. 

Ebben a pillanatban nem ez a teendő. 
Hanem a számvetés a nyugdíj-üggyel. Talán már 
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bent is vannak a minisztériumban a bekért ada-
tok s most az az igen nagy kérdés, helyesek-e 
ezek az adatok? Nem a bevallókban bízalmat-
lankodunk, nem az adatokat beküldő egyház-
megyei hatóságok jóindulatában kétkedünk. Quod 
absit. De az csak természetes, hogy mivel a vi-
déki hittudományi főiskolák tanárainak «jöve-
delmei» nemcsak fizetésekből állanak, hanem 
különféle szolgálmányokból is s az elöljárói és 
tanári állások összekötése folytán eme szolgál-
mányokat egyik helyen mint az elöljárót illetőt, 
másik helyen mint a tanárt illetőt számítják, az 
adatok összeállításában ahány főiskola, annyi 
felfogás uralkodhatik. S mivel itt nemcsak a késő 
korban élvezendő jótéteményről van szó, hanem 
addig befizetendő évi három százalékokról, a 
theologiai tanároknak mindent meg kell tenniök, 
hogy helyes adataik legyenek általában is és 
egyenkint is. 

Még egyéb dolgot is kell kérniök és egyér-
telműleg sürgetniök a theologiai tanároknak. 
Eddigi szolgálati éveiknek teljes beszámítását 
a nyugdíjba. Csak így van értelme a nyugdíj 
rendezésének, csak így lesz értelme annak az 
esetleges intézkedésnek s az intézkedés fogana-
tosításának, hogy fizetésük valamely hányadát 
abban az évben, mikor felveszik őket a nyug-
díjba, befizessék az évi 3 százalék adózáson kívül. 

Nagy hiba volna, lia a theologiai tanárok, 
mint egyik-másik oldalról hallottuk, tiltakozná-
nak a nyugdíjba való bevétel ellen. Két szem-
pont is sürgeti, hogy ellenkezőleg járjanak el és 
örömmel fogadják az intézkedést. 

Az egyik szempont egészen gyakorlati. A mi-
nisztériumnak most be kell látnia, hogy a theo-
logiai tanárok fizetése még az élvezett szolgál-
mányokkal együtt is olyan csekély, hogy tovább 
nem tűrhető. Önmagában véve is így van ; ha 
meg összehasonlítjuk fizetéseiket a protestáns 
vagy a rabbiképző, vagy a jogakadémiák taná-
rainak ellátásával, az aránytalanság megalázóan 
szembeszökő. S ezen javítani is fognak, de en-
nél a kilátásnál íogva feltétlenül szükséges, hogy 
a theologiai tanárok minden kedvező intézke-
dést, amilyen a nyugdíj rendezése is, szivesen 
fogadjanak. 

A másik szempont talán kissé ideális, de 
nagyon is helytálló. Nyugdíjunk kérdésének 
megoldásával biztosítva van a theologiai tanári 
foglalkozásban az állandóság. Ha szűkön is kell 
élni, de legalább biztosítva van idősebb korunk 
ideje, s ez igen sokat mond. A theologiai tanárok 

tapasztalatom szerint szeretik és megbecsülik 
állásukat, nem nagyon kívánkoznak más foglal-
kozásba, amelyből még mindig jut nekik elég a 
tanári foglalkozás közt is. 

Ha nyugdíjukat rendezik, nem lesz okuk 
sokat foglalkozni a jövő gondjával s erőteljesen 
neki vethetik vállukat eme tanárság igen fon-
tos feladatának, a theologiai tudományok iro-
dalmi művelésének. 

Ne feledkezzünk meg arról, hogy az 1910. 
évi memorándumunkban épen eme most Ígér-
kező állandóság és a tudományok művelése 
szempontjából is kértük státusunk fizetésbeli 
javítását. 

Azt írtuk akkor és pedig 74-en írtuk alá, 
hog}' az a nézet, mintha «a theologiai tanárság 
csak ideiglenes, átmeneti helyzet volna, olyan 
veszedelmes a papnevelés ügyére s olyan meg-
alázó a mi státusunkra, hogy létezhetését püs-
pök-atyáink részéről fel sem tételezzük. Mert az 
említett állandóság, különösen ha megfelelő 
anyagi helyzettel párosul, a tudományosságot 
viszi előre.» Ezt meg is okoltuk minden figye-
lemre méltó indokolással. 

Ha most nekünk ez az állandóság ígérkezik, 
ne mondjunk ellenkezőt. Hanem engedjük, hogy 
ha talán ujabb áldozatok árán is, érvényesüljön 
rajtunk a helyes és megköszönni való intézke-
dés, mely önmagában is, de következményeiben 
is csak javunkra válhatik. 

Egy theologiai tanár. 

EJEJ 
HEJ II. AZ ÖRÖK VÁROSBÓL EB 

N a g y p é n t e k i b ű n b á n a t i p r o c e s s i o a S . 
C r o c e in G e r u s a l e m m e t e m p l o m b a n . A római 
«Első-Szent-Kereszt-Társulat» («La primaria Associa-
zione délia S. S. Croce»), amelynek székhelye a fent 
nevezett templom, a nagyhéten nyilvános hirdetmény 
ut ján hívta fel Róma városnak híveit, hogy, tekin-
tettel a kereszt győzelmének 1600 éves jubi leumára, 
ez évben nagypénteken tömegesebben zarándokol-
janak ki a Nagy Konstantin által emelt S. Croce in 
Ger. templomhoz és vegyenek részt a délután meg-
tartandó bűnbánati körmenetben. A hirdetményt a 
társulat világi elnöke, Mario Chigi herceg, valamint 
a s. crocei ciszt. r. apát, továbbá a társulati elnökség 
és tanács többi tagjai irták alá. 

A körmeneten valóban nagyszámmal jelentek 
meg a hivek az idén. A körmenetben résztvettek a 
társulat elnökségének és tanácsának tagjai, élükön 
Cassetta bíborossal, a társulat protektorával, Chigi 
herceggel és Placido Magnanensis. croce-i apáttal, k ik-
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hez a plébániai testvérületek, a ciszterci szerze-
tesek és a hivek csatlakoztak, mind sárga gyertyákat 
tartva kezeikben és a kereszt himnuszát énekelve. 
A körmenet visszatérve a templomba és a szenve-
dési ereklyék kápolnájába érvén, imádság után, 
Casetta biboros a Krisztus valóságos keresztjének nagy 
partikuláját tartalmazó kereszttel áldási adott a jelen-
levőkre. A hivő nép a körmenet alatt és az áldás 
után «Viva la Croce» kiáltásokba tört ki. 

A körmenet idején Marguerita özvegy királyné 
is egy negyedóráig végezte ájtatosságát a templom-
ban. O más templomban is meglátogatta a szentsírt. 
(Rómában is vannak «szentsírok», de eucharisztikus 
expositio és feltámadási körmenet nélkül.) 

A nagypéntek komoly hangulata — mint a 
Corriere délia Sera is elismeri — az idén rajta ült 
az örök városon: e nap délutánján a mulató helyek 
üresen állottak, a sétakocsiforgalom majdnem teljesen 
kiapadt, az utca zaja helyett a verebek csiripelése 
ütötte meg uton-utfélen a járókelő fülét, a fiatal 
kozmopolita Róma helyét elfoglalta ismét az öreg, 
csendes pápai Róma. 

P i e t r o R e s p i g l i i r ó m a i b i b o r o s - v i c a r i u s 
h a l á la . Nagyszombaton este 10 órakor halt meg 
Rómában Pietro Respiglii biboros, a pápának álta-
lános helynöke («Cardinalis Vicarius Urbis»). Az el-
hunyt 1843. évben született; atyja a bologna-i egye-
temen volt a mathematika tanára. Gimnáziumi 
tanulmányait Bologná-ban végezte, a theologiát pedig 
Rómában, mint a «Pontificio Seminario Pio» növen-
déke, ahol elnyerte a theologiai és a jogi dokto-
rátust. Rómában szentelte őt pappá Patrizi biboros-
vicarius 1866-ban. 1870-ben Bologná-ba tért vissza 
és ott a szemináriumban a liturgia és a keresztény 
archaeologia tanára lett; 1875-től 1891-ig pedig egy 
plébániát vezetett «arciprete» cím mellett, 1895-ben 
guastalla-i püspökké lett, ahonnét 1897-ben ment át 
a ferrara-i érseki székre; 1899. évben lett bíborossá, 
1900-ben pedig római vikáriussá. Az elhunyt bíborost 
szeplőtelen, példás élete és jószívűsége miatt mindenütt 
szerették. Temetése március 26-án történt a S. Maria 
sopra Minerva templomból. A Szentatya a haláleset 
alkalmából az elhunyt bíborosnak unokaöccséhez, 
Carlo Respiglii monsignore-hoz meleghangú részvét-
levelet küldött. 

P á p a i b r e v e a m o n t e - c a s s i n o - i a l t e m p l o m 
m e g n y i t á s a a l k a l m á b ó l . A monte-cassino-i fő-
apáti templom kriptájában nyugszanak a rend ala-
pítójának Szent Benedeknek és húgának Szent Scho-
lasticanak testei. Ezen altemplomot, mely részben egy 
Apollo-templomból lett átalakítva, Krug Bonifác apát 
kezdeményezésére hosszabb idő óta restaurálják a 
rendnek művész-tagjai a beuroni congregatio-ból. 
Most végre elkészült ennek az altemplomnak restau-
ratioja (szobrok, freskók, mozaikok), és május 6-ára 
van kitűzve a megnyitás és felszentelés napja, ame-
lyen a rend apátjai nagyszámban fognak jelen lenni 

Monte-Cassino-han. Ez alkalomból X. Pius pápa is 
1913. fehr. 10. dátum alatt kelt brevében ünnepli az 
érdemes apátságot, amely három pápát adott az egy-
háznak (IX. István, III. Viktor, II. Gelasius), és hivat-
kozva több pápa által a főapátságnak adott privilé-
giumokra (II. Sándortól XIII. Leóig), a maga részéről 
megerősíti a kripta főoltárának eddigi Gergely-féle 
privilégiumát és a többi oltárt is speciális u jabb 
privilégiumokkal látja el. Ezenkívül örök időkre 
teljes búcsút engedélyez mindazoknak, akik május 
5. napjának déli órájától 6-ik napjának estéjéig a 
kriptát meglátogatják és meggyónván és megáldoz-
ván a búcsúimádságokat elvégzik. Végre a jelen évre 
május 6-ától 8-áig jubileumi búcsút engedélyez, 
amelynek feltétele lesz a nevezett kriptának a jelzett 
három napon belül való meglátogatása és a jubi-
leumi búcsú egyéb feltételeinek teljesítése. 

A r ó m a i l i b e r á l i s sa j tó g ú n y o l ó d á s a a 
N. K o n s t a n t i n - j u b i l e u m fe le t t . A római «bloc-
card» lapok szerint a X. Pius pápa által ez évre 
kitűzött jubi leum csütörtököt mondott, mert egyházi 
ünnepélyeken kívül nincsen módjában a pápának 
másféle ünnepélyességeket rendezni. Az Osservatore 
Romano rámutat e lapok hamis lelkületére, amikor 
annak a hiánya felett gúnyolódnak és kárörvende-
nek, amit a pápa a maga erejéből nem rendelhet el. 
Róma sok nagy ünnepélynek volt már tanúja, ami-
kor az egyházi és a világi ünneplésnek minden for-
mája fel volt használva, amikor koronás fők és a 
népek százezrei jöttek el ez ünnepségekre, a világ 
minden tájékáról. Ez akkor volt, amikor a pápa a 
valóságban is teljes szabadságot és függetlenséget 
élvezett Rómában. A jelen körülmények közt azon-
ban a pápa csakis egyházi ünnepségeket rendelhet 
el és csakis ilyeneket rendelt el ez évre ; ezek pedig 
nem mondottak csütörtököt. 

Az Osservatore Romano egyben visszautasítja e 
lapoknak támadását a jubileum történeti bázisa ellen, 
mikor azt írták, hogy az egyház a kegyetlen zsar-
noknak, Nagy Konstantinnak, emlékét üli meg. Az 
Osservatore Romano megállapítja, hogy az egyház a 
középúton halad Nagy Konstantin erkölcsi jellemé-
nek megítélésénél, nem fogadva el sem panegyris-
táinak, sem rágalmazóinak felfogását, hanem egye-
dül igen nagyra becsülvén azon vallási és politikai 
természetű cselekvényét, amellyel Szent Ilonának fia 
szabadságot adott az egyháznak közel 300 éves ül-
dözés után. Nagy Konstantinnak ezen érdemes cse-
lekvényét az egyház méltán tette az ünneplés tár-
gyává és őt ezen szempontból joggal állíthatja pél-
dányképül híveinek szemei elé. 

A v a t i k á n i v i l l a m t e l e p új g é p h á z á n a k 
m e g á l d á s a . Nagyszombaton áldotta meg a vatikáni 
villamtelep új gépházát Merry del Val biboros állam-
titkár a vatikáni egyházi és világi udvari méltóságok 
jelenlétében. Az új gépház a vatikáni kertek fala 
mellett van elhelyezve a Via delle Fondamenta köze-
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lében. Az új gépházban egy turbina-gép van felállítva, 
amelynél az Acqua Paola felesleges vizét (29 lóerő) 
használják fel; a régi gépek (gőzmotorok) munka-
erejét is hozzászámítva, jelenleg 110 lóerő áll ren-
delkezésére. Az új gép jelentősége épen abban áll, 
hogy nagy erőmegtakarítással lehet megoldani az 
eddigi feladatot: a vatikáni paloták és a Szt. Péter-
bazilika villamos világítását. 

A V a t i k á n t e r ü l e t é n e k m e g n a g y o b b o d á s a . 
Mikor 1870. évben a piemontiek elfoglalták Rómát, 
a pápai paloták területét az új olasz állam is re-
spektálta és a garanciatörvényben is a pápa uralma 
alatt állónak elismerte. A Vatikánt illetőleg: magát 
a Vatikánt és kertjeit, valamint a Szent Péter-bazili-
kát tekintették pápai területnek, de már nem azt a 
kis háromszegletes sávot, amely a vatikáni kertek 
fala és a Via delle Fondamenta közé esett és ame-
lyen át vezetett az út a régi pénzverdéhez (Zecca). 
Erre a háromszegletes földdarabra úgy a Vatikán, 
mint az olasz állam igényt tartott, de birtokba egyik 
fél sem vette: az olasz állam a «Zecca» épületéhez 
egy, a «Via delle Fondamenta»-ra nyiló ajtón és 
létraszerű falépcsőn át küldött naponkint őrszemet, 
aki a magas fal mellett állva nézett farkasszemet a 
tőle 200 lépésre, a Vatikán hátsó kapujánál, álló 
svájci gárdistával. Ezen neutrális földsáv birtoka dol-
gában a római bíróságnak kellett volna dönteni, de 
végre a Vatikán örök áron megvette a vitás terüle-
tet a Zecca épületével együtt és azóta eltűnt a 
S. Pietro háta mögött a Vatikán kapuját kémlelő 
olasz katona. A régi Zecca épületét alakították most 
át és abban helyezték el a vatikáni villamostelep 
új gépházát. 

Az A c t a A p o s t o l i c a e S e d i s 1 9 1 3 . é. 4. s z á m a . 
E szám, márc. 18. dátum alatt, most jelent meg a 
következő tartalommal : 

I. Az «Acta PU Pp. X.» rovatban közölve van 
X. Pius pápának (.(jubileum generaley>-l hirdető 1913. 
március 8-iki brévéje, amelyet legutóbbi számunk-
ban már ismertettünk. 

II. A Congregatio-rovatban e közlemények olvas-
hatók : 

1.) A S. Congregatio Consistorialis közli : aj hogy 
Cuba szigetén, az eddigi két püspökség mellé két ú j 
püspökség állíttatott fel, amelyek szintén a cuba-i 
metropolitának lesznek suffragán püspökségei (1912. 
dec. 10. decretum); bj hogy a fulda-i és a wiirz-
burg-i egyházmegyék ezentúl kilesznek kerekítve 
úgy, hogy ezentúl a fuldai püspökség iurisdictió-ja 
az egész szász-weimar-i nagyhercegségre, a würz-
burgié pedig az egész szász-meiningeni hercegségre 
fog kiterjedni (1913. jan. 25. decr.); cj hogy a camb-
ray-i érseki megyéhez tartozó Lille, Hasebrouch és 
Dunkerque kerületek (arrondissements) részére, Lille 
(=«Insula») székhellyel, külön «vicariatus generalis» 
állíttatik fel úgy, hogy ez a lille-i vicarius generalis 
mindig felszentelt püspök is legyen és a vicariatus 

területére a cambray-i érseknek auxiliarisa legyen 
(1913. febr. 5. decr.); d) hogy a San Salvador köz-
társaságban levő eddigi egyetlen, S. Salvador-egyház-
megyét kivonja a guatemalai érseki provinciából és 
belőle két új megyét (San Miguel és Santa Ana) hasít 
ki és ezen két új megyét, mint suffragán egyház-
megyét, alárendeli a sansalvadori egyházmegyének, 
amelyet most metropoliává emel fel (1913. febr. 11. 
decr.); e) közöltetnek a jan. 7-től febr. 17-ig consist. 
congrregtt/z'o-decretummal történt püspöki szék-, vagy 
cim-adományozások, amelyek közt van már az új lille-i 
vicarius generalis-nak (Alexius Charost) püspöki 
címe (Miletopolitana tit. eccl.). 

2.) A S. Congregatio Concilii egy általa 1913. márc. 
10-én kiadott decretum-ot közöl, amely szerint azok, 
akik külön pápai engedélyt kaptak a breviáriumnak 
a régi psalterium szerint privatim való recitálására, 
azok ezen engedéllyel csak exclusive élhetnek, nem 
pedig alternative, vagyis nem végezhetik a régit és 
az újat felváltva, hanem csakis a régit; kötelesek 
mégis követni az egyházmegyére nézve előírt új kalen-
dáriumot, és semmiképen sincsen joguk többé az 
1883. jul. 5. indultuminal megengedett «Missae voti-
vae per annum»-ot a simplex napokon végezni. 

III. A törvénykezési rovatban közölve van, 
teljes indokolásával együtt, a «Rota Romanos 1913. 
jan. 13-án hozott ítélete, amely a X. Pius pápa által 
1909. évben megszüntetett «Angelo Mai»-intézetnek a 
pápa által nyugdíjban részesített tanárai részéről a 
pápai kincstár ellen indított perben kimondja, hogy 
nevezetteknek nem jár ki a teljes fizetés, hanem, 
mint a pápa azt már meg is adta és az elsőfokú 
Rota-tanács is kimondta, csak évi nyugdíj, a szol-
gálati évek arányában. 

IV. A Diarium Romanae Curiae beszámol a S. 
Rituum Congregatio-nak két beatificationális ügyben 
tartott üléséről ; hozza a «Segretaria di Slato»-nak 
közlését a máltai kongresszusra kirendelt pápai kép-
viselet tagjairól, valamint a legutóbb történt pápai 
kitüntetéseket, valamint a nekrológot. 

A S z e n t - R e n e d e k r e n d e l o s z l á s a az e g é s z 
v i l á g o n . A Szent-Renedekrend apátságai az 1913. 
évi ((Annuario Pontificion szerint két főcsoportra 
oszlanak : I.) Szövetkezett bencések («Benedettini Con-
federati»), a rendi pr imás joghatósága alatt. II.) Nem 
szövetkezett bencések, önálló congregatiokba osztva, 
saját főapátjaik alatt. 

Az I. csoportba 14 rendtartomány (congregatio) 
tartozik és pedig: 1.) a cassino-i (főapát: S. Paolo 
fuori le Mura, 2.) az angolországi (főapát: London), 
3.) a svájci (főapát: Einsiedeln), 4.) a bajorországi 
(főapát: München, St. Bonifaz), 5.) a brazíliai, 6.) a 
franciaországi (főapát: Solesmes, jelenleg a Wight 
szigeten, Ryde-ben), 7. az amerikai cassino-i (főapát: 
Collegeville, Minnesota), 8.) a beuron-i vagyis német-
országi (főapát: Beuron), 9.) a svájc-amerikai (fő-
apá t : New-Engelberg, Missouri), 10.) a tulajdonké-
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peni monte-cassino-i congregatio (abbas generalis: 
Roma, Via di S. Ambrogio), 11.) a Szeplőtelen Szűz-
ről nevezett ausztriai congregatio (főapát: Göttweíg), 
12.) a Szent Józsefről nevezett ausztriai congregatio 
( főapát : Salzburg, St. Peter), 13.) a magyarországi 
congregatio (főapát : Pannonhalma) , 14.) a külföldi 
missiók részére alapított St.-Ottilien-i bajor congre-
gatio (superior Generalis: St. Ottilien, Bajorország). 

Az előbb említett congregatiok élén egy-egy fő-
apát áll, kiket a pápai névtár általában «présidente» 
néven nevez, csakis a brazíliait, beuron-i t nevezi 
«arciabate»-knak, a cassino-i congregatio főapátját 
pedig «abate generale»-nek, a st. ottilien-it pedig 
«superiore generale»-nek. 

Az egyes főapátok alá több, az illető congrega-
tioba tartozó, egyszerű apátság tartozik; az összes 
apátságok száma 119. 

A II. csoportba tartoznak a következő önálló 
bencés congregatiok: 1.) a camaldoli-i congregatio 
(abate generale» : Roma, Monte Celio), 2.) a camal-
doli-i remeték congregatioja («maggiore» cimű köz-
ponti e lül járójuk: Roma, Via Sistina), 3.) a frascati-
camaldoli remeték congregatioja («maggiore» Fras-
cati), 4.) vallombrosanus-ok congregatioja («abate 
présidente» : Roma, S. Prassede), 5.) a silvestrianusok 
congregatioja («Abate» : Roma S. Stefano s. Cacco), 
6.) az olivetanusok congregatioja («Abate Gen.»: 
Roma, S. Francesca), 7.) az örmény bencések congrega-
tioja (mechitaristák, «abate generale»: Roma, S. Giu-
seppe Capole Case ; Vic. Gen. : Wien). Mindezen con-
gregatiok keretébe ismét több apátság tartozik. 

Az összes bencésapátságok közül «abbas nul-
lius»- ok a következő apátságok apá t ja i : 1.) Monte 
Cassino («arciabazia»), 2. Monte Oliveto Maggiore 
(Olaszország), 3.) Monte Vergine (Olaszország), 4.) Nu-
ova Norcia (Ausztrália), 5.) S. Maria Aussiliatrice di 
Belmont (Egyesült-Államok), 6.) S. Maria di Monser-
rato (Rrazilia), 7.) Pannonhalma («arciabazia»), 
8.) S. Paolo fuori le Mura (Roma), 9.) SS. Trinita della 
Cava dei Tirreni (Olaszország), 10.) Einsiedeln (Svájc), 
11.) SS. Vincenzo ed Anastazio alle tre Fontane 
(Roma), 12. Subiaco. 

III. TUDOMÁNYOS CIKKEK, e>s ca co <*> 
<*> ca KÖZLEMÉNYEK, ÉRTEKEZÉSEK 

Krisztus feltámadása. „ . U ö z l e m é n y . 

i l l . 
1. Tehát, mint láttuk, m á r a zsidók, Jézus 

esküdt ellenségei, meg voltak győződve tényleges 
haláláról ; de mivel semmikép sem engedhették 
meg a Messiás feltámadását, azért más eszközhöz 
folyamodtak: «Mondjátok — szóltak a katonákhoz — 
mondjátok, hogy az ő tanítványai éjjel eljöttek és 

ellopták őt, mikor mi aludtunk!» A farizeusok és 
í rástudók e nézetét Reimarus és a régebbi raciona-
lizmus hivei tovább fejlesztették, rendszeresen ki-
építették. Jézus szerintök nem volt egyéb, mint 
néphéros, ki minden idejét és erejét arra szentelte, 
hogy a rómaiak vashatalma alá került zsidónép 
politikai győzelmét kivívja. Arany t rónus helyett 
azonban a gyalázat fája várt reá, mert a ha ta lmukra 
féltékeny zsidó vezérféríiak, kik irigy szemmel nézték 
a «názárethi ács» eszméinek mind nagyobb térhódí-
tását, elhatározták, hogy annak a férfiúnak, ki magát 
Isten fiának mondja , meg kell halnia. Hogy azonban 
a mester ne hiába élt legyen, és a tanítványok Krisztus 
örökségét, politikai vállalkozását diadalra vihessék, 
ellopták testét s azt hirdették a hiszékeny népnek, 
hogy feltámadt. 

Ez ép oly vakmerő, mint tudományos s komoly 
ember előtt nevetséges nézet, mely minden történeti 
tény előtt rosszakaratú következetességgel szemet 
huny, közönséges csalók sorába degradálja az apos-
tolokat s tanítványokat, kik teljes öntudatában annak, 
hogy lángoló lelkesedésük, mellyel a fel támadt mester 
dicsőségét hirdették, egy rettentő hazugság rémületes 
gonoszságából táplálkozik, kiállnak az élet magas-
lataira, hogy meggyőzzék a világot egy nagy hazug-
ság — igazságáról. 

2. E feltevés elfogadása nagyobb hitet követel, mint 
a csodák csodája, a fel támadás maga. Semmiképen sem 
állhat meg a józan ész kri t ikája előtt. Ki figyelmesen 
átolvassa az evangéliumot, meggyőződhetik arról, 
hogy az apostolok egyenes lelkű, becsületes férfiak. 
Maga Renan tisztelettel adózik e kiváló világtörténeti 
egyéniségek jellemének. Ez a tizenkét szegény, tanu-
latlan halász, kik semmiféle magasabb kiképzésben 
nem részesültek, kiknek összes tudása abban állott, 
miként kell két kezével becsületesen a mindennapi 
kenyeret megkeresni, soha arra a gondolatra nem 
tévedhettek, hogy egy kereszten meghalt ember holt-
testét ellopják s azután Istennek hirdessék. Ép oly 
távol álltak az erkölcsi züllés feneketlen mélységétől, 
melyet ilyen lopás feltételez, mint attól a finom 
raffinált, diplomatikus belátástól, mely e minden-
képen saját érdeküket célzó tettnek elkövetését kellő-
kép motiválhatta volna. Ellenkezőleg, nagy félelem 
szállta meg lelköket, mikor meg kellett győződniök, 
hogy az, kiről remélték, hogy nemsokára Salamoné-
nál is fényesebb dicsőséggel fog bevonulni Jeruzsá-
lembe, a kereszten hal meg ellenségeinek lelkethasító 
diadalüvöltése között. Nem, semmiképen sem voltak 
disponálva e veszedelmes kalandra, annál is inkább 
nem, mivel semmiféle érdeküket nem szolgálta. Mi 
is bírhatta volna az apostolokat arra, hogy Krisztus 
testét titkon elvigyék ? Senkitől ju ta lmat vagy elisme-
rést nem várhattak. Krisztus volt reményük s bizo-
dalmuk egyedüli tárgya, de ő a kereszten halt meg, 
mikép jutalmazhat ja meg hűséges szolgáit e merész 
te t tükért? Isten sem jutalmazza meg őket. Mert ha 
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előbb Krisztus testét ellopják s aztán ország-világnak 
hirdetik, hogy csodálatosan feltámadt, közönséges 
csalók és ámítók. Hiába igyekeznek ez alapra, ellen-
állhatatlan szavuk hatalmával, ú j világot emelni : a 
legrútabb hazugság szolgálatában állnak s az igaz-
ságos Isten kemény büntetését ki nem kerülik. 

3. S végre körül voltak véve uruk s mesterük 
halálos ellenségeitől. Annak a féktelen, vad dühnek 
tüze, mely mesterüket a keresztre szegezte, még nem 
aludt ki, most is még magasra csaptak lángjai. S akik 
nem riadtak vissza az Isten-gyilkolástól, bizonyára 
velük is röviden elbántak volna, ha fekete tettük 
napfényre kerül, aminek az akkori körülmények 
folytán kétségkívül meg kellett volna történnie. Az 
apostolokban azonban az előzmények után nem 
lakozott annyi bátorság, hogy ily kétes kimenetelű 
ügy miatt halálos veszélynek kitegyék magukat . De 
ha meg is tették volna, leküzdhetetlen akadály állott 
ut jokban, mely biztosan meghiúsította volna tervüket : 
a sír őrzésére kirendelt katonák. A sír sziklába volt 
vágva s annak bejáratára nagy követ hengerítettek, 
mely az állam pecsétjével le volt pecsételve. Ki van 
zárva, hogy azok a férfiak, kiknek bátorsága kevésbbé 
komplikál tabb körülmények között is megingott, 
erőszakoskodáshoz folyamodjanak az őrökkel szem-
ben és erőszakkal semmivé tegyék az állam hivatalos 
intézkedését. Leküzdhetetlen akadály marad t volna 
fenn akkor is, ha a katonák csakugyan aludtak s a 
tanítványok bátor, mindenre kész elhatározással, 
kellemetlenség és ba j nélkül jöt tek volna a s í rhoz: 
a nagy követ elhengeríteni, a pecsétet feltörni, a 
kendőket felbontani s félredobni s Krisztus testét 
elvinni, anélkül, hogy valaki észrevette volna, merő 
lehetetlenség. A katonáknak erre a zajra fel kellett 
volna ébredniök, ha mindjár t az igazak álmát alusszák 
is. Feltéve, hogy a lehetetlenség az ezer körülmények 
kedvező közbejátszásával lehetségessé válik, a tanít-
ványok s az apostolok nagy száma között bámulatos 
egyértelműségnek s csodával határos egyetértésnek 
kellett volna honolnia, hogy tettük örök feledésben 
maradjon . Erkölcsileg ugyanis lehetetlen, hogy annyi 
ember között az egyik vagy másik, hosszú élete 
folyamán, akár közvetlenül, akár közvetve a lelki-
ismeret kinzó ful lánkja , vagy a bör tön és büntetés 
gondolata okozta félelemtől indíttatva, ne nyilatkoz-
zék ily fontos s életüket oly mélyen befolyásoló 
tényről. Ez erkölcsi lehetetlenség még fokozódik, ha 
tekintetbe vesszük, hogy több nő is volt a tanítványok 
között. Kinek pedig valaha alkalma volt a nőlélek 
mélységébe betekinteni, az meggyőződhetik arról a 
sajátságos lélektani tényről, hogy a nőnél épen akkor 
támadnak a leghevesebb kísértések valamely esemény 
felett nyilatkozni, ha arra a mély titokzatosság s 
titkok leple borul. 

4. Végre az apostolok viselkedése a fel támadás után 
abszolúte megmagyarázhatat lan, ha Krisztus tényleg 
nem támadt fel. Mert esztelenség volna feltételezni 

oly reális gondolkodású férfiakról, mint az apostolok 
voltak, kik a 2 x 2 = 4 mathemat ikai formulával 
számolnak a prakt ikus életben s minden alkalommal 
a «quid ergo erit nobis»-t hord ják ajkukon, hogy a 
legközönségesebb csalás és ámítás miatt lelkesedéssel 
s nyugodt meggyőződéssel a legrettenetesebb szenve-
désekbe, sőt kínos halálba rohanjanak. Lehetetlen, 
hogy a nagy Pál, a szenvedésteljes, apostoli életében 
megnyilatkozó emberfeletti erőt egy nagy hazugság-
ból merítette volna. Szigorú reális alappal biró, a 
halálnál is erősebb meggyőződés kell hogy lángoljon 
annak lelkében, ki azokra a tettekre képes, melyeket 
a nemzetek nagy apostola önmagáról e lmond : 
« . . . i g e n sok fáradozásban, többrendű fogságban, 
módfeletti veretésekben, gyakori halálveszélyben 
voltunk. Háromszor verettem meg vesszőkkel, egyszer 
megköveztettem, háromszor hajótörést szenvedtem; 
éjjel s nappal a mély tengexen voltam, sok utazást 
tettem ; gyakran forogtam folyóvizek veszedelmében, 
tolvajok veszedelmében, veszélyekben nemzetbélieim, 
veszélyekben a pogányok miatt, veszélyekben a váro-
son, veszélyekben a pusztákon, veszélyekben a tenge-
ren, veszélyekben. . . fáradozásban, sok bőjtölésben, 
sok virrasztásban, éhségben s szomjúságban, nyomorú-
ságban, hidegben és mezitelenségben vol tam. . .» 
(Cor. II. 11.) Nem, nem, álnok ámítás és hitvány 
hazugság nem győzi meg a szenvedést s nem a 

halál t ! P. Sehrotty Pál. 
(Fo ly ta t juk . ) 

Néhány bevezetőgondolat Isten létének 
bizonyításához. 

II. 
Az elvonási képesség lényegének és szerepének 

e rövid áttekintéséből fontos következtetéseket von-
hatunk le a bölcselet más részeire is, különösen az 
Isten létének bizonyítása körül forgó kérdésekre. Az 
első következtetés amit levonhatunk az, hogy nem 
szabad és nem lehet a természettudományok nevében 
a személyes Isten létezését tagadni. 

Az előbbiekben láttuk, hogy nincsen átkövetkez-
tetés az egyik rendből a másikba, nincs a természet-
tudományiból sem a számtanira, sem a bölcseletire. 
Ki nem ütköznék meg azon, hogy valaki, teszem a 
vegytan nevében tiltakoznék számtani igazságok ellen? 
És épen ilyen, sőt még nagyobb logikai botlást, hibás 
következtetést követ el az, aki a természettudományok 
nevében Isten, vagy a személyes Isten létezése ellen 
nehézségeket hoz fel. Ez egyedül a bölcselő joga, és 
ha megteszi a természettudós, akkor már a bölcselet 
terére lépett és a bölcselet fegyvereivel kell a küz-
delmet felvennie, nem pedig a természettudományok 
módszere szerint. Isten a metaphisica-i rendben létező 
valóság, hogy tehát róla valamit állíthassunk, vagy 
tagadhassunk fel kell emelkednünk a metaphisica-i, 
a lénytani r endbe ; abba a rendbe, ahol már 
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nem számolunk sem mozgással, sem anyaggal, sem 
mennyiséggel. Csakis akkor, ha ehhen a rendben 
maradva, sikerülne nekünk Isten léte ellen olyan 
nehézségeket találnunk, melyeket nem tudnánk meg-
oldani, csak akkor volna lehetséges Isten léte mellett 
felhozott bizonyítékokat, s így Isten létét is, vagy 
legalább a személyes Isten létet kétségbe vonni. 

Nevetséges tehát a természettudományok nevé-
ben a személyes Isten létét kétségbevonni; ép olyan 
nevetséges mintha valaki a föld vonzásának törvényei 
a lapján tagadná Carnot tételét. 

Nem lehet a természettudományokat felhasználva 
Isten létét tagadni, de nem is lehet azt bizonyítani, 
még pedig épen azon oknál fogva, mely tiltja a 
tagadást. 

Nem lehet átkövetkeztetni a természet tudományi 
rendből a bölcseletire. Aki mégis megteszi ezt, az 
nemcsak logikai hibát követ el, hanem mélyen 
lejáratja az Isten léte mellett felhozott bizonyítékok-
nak tekintélyét is. 

Mert, aki természet tudományi alapon akar ja Isten 
létét bizonyítani, az sziikségszerűleg ezen tudományok 
fejletlenségeit, megoldatlan kérdéseit használja fel 
bizonyítékul. Bemutatja, hogy ebben vagy abban a 
kérdésben semmi más sem ad magyarázatot, nem is 
adhat, mint Isten, tehát létezik. Ebben az esetben 
Isten létezéséből, létezésének tényéből természettudo-
mányi feltevést (hypotezis) csináltunk, mely lehet 
igen valószínű, de amely mindig csak feltevés marad, 
és ha azután egyik vagy másik természettudományi 
hézag kitöltődik, ha valami problémát megfejtenek, 
akkor természetes, hogy nagyon, de nagyon meg-
gyengül az a feltevés, amely közvetlen isteni beavat-
kozással akarta megfejteni a kérdést. 

Igy történhetik, hogy hallunk olyan kijelentéseket, 
mintha Isten végleg kiszorult volna már az erdőkből, 
a tengerekből, a földről és az égből. 

Semmiképen sem szabad tehát Isten létét mint 
természettudományi feltevést tárgyalnunk. Természet-
tudós, mint természettudós, Isten létének kérdését fel 
sem teheti, mert nem az ő szakmájába vág, nem ő 
van hivatva e kérdésben dönteni, hanem a bölcsész. 

Ugyanaz, ami áll a természettudományok rendje 
és a bölcseleti rend között, ugyanaz áll a mennyi-
ségtani és a bölcseleti rend között. Az egyikből a 
másikba átkövetkeztetni nem szabad, mert specifi-
cus-an különböznek egymástól. Nem lehet tehát 
tagadni Isten létezését számtani érvekkel és nem is 
lehet azt bizonyítani mennyiségtani érvekkel. 

Isten létezésének kérdése tisztán bölcseleti, mert 
Isten olyan valóság, mely csak bölcseleti uton^közelít-
hető meg. Egy olyan valóság, amely létezik minden 
elképzelhető mennyiség, minden elképzelhető anyag 
nélkül, illetve felett, nem közelíthető meg tudományos 
biztonsággal és pontossággal, csak attól, aki abban 
a rendben érvel, ahol sem az anyag, sem a mennyi-
ség nem esik számítás alá, azaz a bölcselőtől. 

Természettudós, matematikus sejtheti Isten lété-
nekigazságát, amennyiben ember s nem tudja erkölcsi 
éleiét Isten létének elfogadása nélkül berendezni, 
sejtheti annyiban, amennyiben minden ember szüle-
tett bölcsész, elvon és okoskodik természetes esze 
szerint, sejtheti annyiban, amennyiben az összes 
tudományok létjogosultságukban összefüggenek, és 
amennyiben a természet tudomány és a mennyiségtan 
csonka tudomány a bölcsészet nélkül, sejtheti, de 
tiszta, világos, meggyőző érveket csak bölcseleti téren 
találhat. 

Valóban nem a természettudós az, aki tagadja a 
személyes Isten létezésének bebizonyíthatóságát, sem 
a matematikus, hanem a bölcsész, a modern bölcselő. 

Az újkori bölcselet, azáltal hogy tagadja a való 
világ megismerhetőségét, sőt létezését, és azzal, hogy 
igy az egész ismeretkört a jelenségekre szorította, 
tagad minden bölcseleti ismeretet, elvonást és az 
elvonásnak lehetőségét is, tehát következetesen tagadja 
Isten létének megismerhetőségét is. Vagy ha valami-
féle rendezést és elvonást elfogad is, akkor azt a 
megismerő alanyra vezeti vissza a maga teljes egészé-
ben, úgy hogy minden következtetésünk vagy tudo-
mányos ismeretünk, következésképen Isten léte is 
alanyi lesz, a maga egész létjogosultságában. 

Ha egy, aristoteles-i fogalmak szerint való böl-
cseleti rend nincs, vagy az nem ismerhető meg, vagy 
egyedül a gondolkozó alanyban bír létjogosultsággal : 
akkor természetesen vagy tagadnunk kell Isten létét, 
vagy Isten létének megismerhetőségét, vagy legalább 
is létezését úgy kell felfognunk, mint, amely csak az 
a lanyban bír létjogosultsággal (modernizmus). 

A modern bölcselet tagadja Isten létét, mint 
kívülünk fekvő valóságét, mert ez a modern bölcselet 
a scholasticus bölcselet fogalmai szerint már nem 
is bölcselet és nem is akar az lenni. 

Még egy szerény megjegyzést befejezésül a keresz-
ténység és a modern kul turának, vagy a hit és a 
tudományok egymáshoz való viszonyának sokat hány-
torgatott kérdéséhez. 

A keresztény életfelfogás központ jában termé-
szetesen Isten létének igazsága, megismerhetősége és 
tárgyilagossága áll, gerince pedig az a bölcseleti rend-
szer, amely nem tagadja a való világ megismerhető-
ségét, nem tagadja a tárgyilagos (objektiv) elvonás 
létezését és jogosultságát és így nem gördít áthidal-
hatatlan akadályokat Isten megismerése elé. 

A modern kultura központjában azonban, úgy 
látszik, hogy a tagadás szelleme áll. Gerince a mindent 
tagadó, kétségbevonó, modern bölcselet, amely saját 
magának létjogosultságát tagadja és az embereket 
a természettudományokra, a jelenségekre, a mennyi-
ségtanra, mint tisztán alanyi tudományra utalja, mint 
egyedül komolyan számbavehető tényezőkre. 

Ha így fogjuk fel a modern kultúrát, akkor 
természetesen homlokegyenest ellenkezik a keresz-
tény életfelfogással; így felfogva a modern gondol-
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kozásmód, a modern bölcselet ellenkezik a keresz-
tény bölcselettel és a keresztény gondolkodásmóddal. 

Azonban hiba volna azt gondolni, hogy a keresz-
tény kultura ellenkezik a természettudományokkal, 
a mennyiségtannal és az azok által elért e redmények-
kel. Szó sincs róla. A scholasticus bölcselet is ismer 
természettudományokat, mennyiségtant, és nem gátolja 
őket fejlődésökben addig, amig saját kereteik között 
maradnak . De a keresztény kultura ismer bölcseleti 
rendet is, amelyből szintén levonja következtetéseit, 
melyek mélyen belejátszanak az ember életébe. 

Minden, amit a modern élet, a modern tudo-
mányok felszínre vetnek : szociális, gazdasági, tudo-
mányos problémák, lehetnek a keresztény embernek 
problémái is; csak nézze őket a keresztény világ-
nézet szemüvegén, a keresztény bölcseleten, á t ; és 
akkor a legmodernebb ember is keresztény, hivő 
maradhat . 

Fribourg. Svájc. Vorbuchner A. 

A legújabb archaeologiai ásatások a Szent-
földön. IX. közlemény. 

3. A zsidó vallás. Az ősi zsidóság világnézetéről, 
vallásos meggyőződéséről, szertartásainak szokásai-
ról, i rodalmáról , művészetéről a legkimerítőbben 
maga az ószövetség beszél. Ilyen kimerítő, részleges 
és fölötte pontos feljegyzésekkel egyetlen nép sem 
dicsekedhet. Ezért tehát az említett palesztinai ása-
tásoktól sok uja t nem is remélhettünk, mert ezek 
csak adatokat szolgáltathattak a már feljegyzettek 
tüzetes beigazolására vagy esetleges pótlására. 

Mit is mond az ószövetség a zsidóság vallásá-
nak keletkezéséről, fejlődéséről és változatos kultusz-
tárgyainak beosztásáról? 

A Genesis tanúsága szerint a zsidó nép ősei már 
hittek egy láthatat lan Isten létezésében, aki minden-
nek kezdete és vége, az egész mindenség bölcs kor-
mányzója és intézője és aki számtalanszor termé-
szetfeletti uton és módon nyilatkoztatta ki magát 
Ábrahám, Izsák és Jákob patr iarcháknak. Midőn 
pedig a patr iarchák utódai Egiptom földjéről ki-
vándoroltak, ismételten kinyilatkoztatta magát Isten 
az egész nép előtt a Sinai-hegyen és Mózessel üzené 
parancsait. Az utóbbi ennek utána a régi viszonyt 
újból megerősítette a szövetségkötés által, melynek 
révén úgy a kultusz-, valamint a polgári kötelmek 
újból rendeztettek. Úgy a különféle politikai esemé-
nyek, valamint a patr iarchák által hirdetett egy 
Istenben való hit mindinkább szélesebb mederbe 
terelődve, nagyban elősegítette a zsidó nép etliikai 
átalakulását. 

Ezzel egyidejűleg a haladás és általános jólétnek 
minden fokozatát elérve, a zsidóság ethikai nivója 
is emelkedett. 

Az egész zsidókultusz legkarakterisztikusabb jel-

lemvonása a szobrok és képek tiszteletének egyenes 
megtiltása és az egész kultusznak központosítása volt. 

Ez leginkább abban állott, hogy végérvényes 
áldozatokat csak a szövetségsátorban, később pedig 
csak a jeruzsálemi templomban és csak a legkivált-
ságosabb esetekben ezenkívül mutathat tak be. 

Jahve kultusza a kezdet legelejétől fogva homlok-
egyenest ellenkezett a kanaanita Baal tiszteletével 
már azon egyszerű oknál fogva is, mivel Jahve, nem 
úgy, mint Baal, mint természetisten, a termékenység 
kútfeje, mint a természeti adományok osztogatója, sze-
repelt, hanem 0 minden létezőnek kezdete és vége, a 
legszentebbnek és legigazságosabbnak is tekintették. 
A mózesi törvények teljesen kizárják a Baal és Jahve 
kultuszának kölcsönös kiegészítését. Ezért a próféták 
már jó eleve minden erejükkel arra törekedtek, hogy a 
két vallás közti válaszfalakat kiépítve, megmagya-
rázzák és példákkal igazolják a Baal tiszteletének 
téves voltát. 

Az előbb említett ószövetségi könyvek hiteles-
ségét a legújabb korban megcáfolni igyekeztek egyes 
tudósok, hamis, minden pozitiv alapot nélkülöző 
okoskodások által; ebbeli elméleteikben pedig oly 
messzire mentek, hogy nem átallották az egész 
ószövetségi szentírást a nevetségesség és humbug 
színvonalára szorítani. 

De hála Istennek, akadtak mindig arra hivatott 
férfiak, akik pozdorjává törve a balga kísérleteket, 
sarokba szorították e féltudósokat elméleteikkel egye-
temben. 

A többek között azt sem átallották hangoztatni 
e neves urak, hogy az ószövetségi könyvek az idő 
folyamán csiszolódva alkalmazkodnak a többi népek 
történetéhez. Ha ez tényleg így lenne, úgy minden 
egyes nemzetnek saját ószövetséggel kellene b í rn ia ; 
ez pedig, amint látjuk, nincs így. 

Azt is állítják sokan, hogy Jahve a mózesi tör-
vényhozás előtt a zsidó népnél mint lokális Isten 
szerepelt. Tiszteletének ethikus kialakulása csak a 
sinai frigykötés után keletkezett. Okoskodásaikat arra 
építék, hogy a Mózes által összegyűjtött néptörzsek 
mindegyike egy külön isten tiszteletében hitt a sinai 
kinyilatkoztatás előtt. A frigykötés után pedig meg-
tiltotta Mózes ezeknek tiszteletét és csak Jahve ethikus 
kultuszát rendelte el. így vezette volna Mózes Izrael 
népét a polytheismusból a henotheismusba, vagyis 
az egyistenhivés magasla tára ; azaz, mondják egyesek, 
a zsidó nép még ennekutána is hitt több isten léte-
zésében, de csak egy láthatatlan Istennek hoztak 
ngilvános áldozatokat, hogy tetszését és kedvét ki-
érdemeljék. A zsidó népnek Kanaan földjére való 
bevándorlása után Jahve kultuszának ethikai részét 
átvitték a Baal tiszteletébe is; Baalnak szentélyei 
pedig átalakultak Jahve-templomokká. A próféták 
így lassan-lassan egyengették a talajt Jahvenek, a 
zsidó alliance Istene tiszteletének érdekében. így 
alakult ki lassan-lassan az idők folyama alatt Jahve 



9. száin. RELIGIO 237 

kultusza a zsidó népnél. A monotheismus tehát, e 
felfogás szerint, a zsidó nép vallási kialakulásának 
csak a végén keresendő. 

Ami magát a kultuszt illeti, úgy talán különös 
nehézség nélkül megengedhetjük, hogy még jóval 
Mózes halála után sem birt az egységes zsidó nép 
egy középponti szentéllyel. A hivatalos főszentélyen 
kívül fordultak elő más helyek is, amelyek szenté-
lyekkel rendelkeztek. 

De lássuk, mit is mondanak e problémákhoz a 
megejtett ásatások és kuta tások? 

Az ószövetség ebbeli állításait annyiban igazol-
ták, hogy Jahve-szobrokat egyáltalán nem találtak a 
kuta tók; de ezen kívül vajmi gyérek az eredmények. 

Ezek után alig van remény, hogy a megejtendő 
további kutatások még vallástörténeti emlékeket fog-
nak szolgáltatni a zsidó nép ősi kultuszának meg-
fejtése érdekében. De mit is ta lálhatnának m é g ? 
Hátha mégis Jahve-szobrokra bukkannak majd a 
későbbi kutatók, vélekednek egyesek. Ha pedig idők 
multán mégis Jahve-szobrokra bukkannak majd, 
nézetem szerint még akkor sem dőlne meg a zsidó 
népnek monotheismusa. Csak beigazolást nyerne 
ismételten az, amit már az ószövetség könyvei régen 
hirdettek, hogy t. i. a tíz törzs békés együttélésének 
korában a Bethel-i és a Dan-i főszentélyekben az 
ellenzéki zsidók, Jahve tisztelete mellett, nyugodt 
lelkiismerettel a kosfejű istenségnek is hódoltak, 
ellentétben a jeruzsálemi ethikus Jahve-hívőkkel. 
[V. ö. Királyok III. könyvét (a zsidók szerint I.) 
12. rész 28. vers] : «És tanácsot gondolván, két arany-
borjut készíte,1 és mondá nekik : Ne menjetek fel 
Jeruzsálembe. íme a te istened,2 Izrael, kik téged 
Egyptom földéről kihoztak». (Tób 1, 6.) 

Ha a később megejtendő ásatások a zsidó kul tur-
rétegekben még számos Baal és Astarte, egiptomi 
és babyloniai istenségeknek szobraira bukkannának, 
úgy még az sem ártana a monotheist ikus népnek, 
mert ezáltal is beigazolódna az ószövetségnek abbeli 
állítása, amit a zsidók állhatatlanságáról beszél az 
idegen vallásúakkal szemben. [V. ö. Királyok III. 
könyve (a zsidók szerint I.) 16. rész. 30—33. vers] : 

«30. És gonoszat cselekvék Amri fia, Ákáb az 
Úr színe előtt mindazok fölött, kik előtte voltak. 

31. És nem volt elég neki, hogy Nábot fiának, 
Jeroboamnak bűneiben j á ra ; 3 azon fölül feleségül 

1 T i l tot t (Móz. II. 20. 4.) j e l k é p e i t a m i n d e n ü t t m ű k ö d ő 
e r ő s I s tennek , h a s o n l ó l a g az e g y p t o m i a k A p i s á h o z , a n e m z ő , 
t e r e m t ő e r ő n e k j e l k é p é h e z . L á s d Móz. II. 32. 1. Az izrael i -
táknak e z e n k é p e k b e n kel le t t i m á d n i o k az Urat é s e m e l l e t t 
ü n n e p e k e t tar taniok ané lkül , h o g y J e r u z s á l e m b e s z ü k s é g lett 
v o l n a f e l m e n n i ő k . í g y g o n d o l t a J e r o b o a m , h o g y fe l talál ta az 
e s z k ö z t az i s m é t e l t e g y e s ü l é s mcggát lá sára . 

2 Itt a te « i s tene id» , t ö b b e s száma, n e m v e e n d ő szó-
szer int , m e r t itt c s u p á n a h é b e r s z ö v e g e t v é v e f igye lembe» 
a n a g y o b b t i sz te le t k i f e j e z é s e vége t t használ tat ik . 

3 Amint f e n n t e b b láttuk, b á l v á n y o k a t i m á d o t t . 

vevé Jezabelt, a szidoniusok királyának, Etbaalnak 
leányát.1 És elméne és Baalnak szolgála és imádá azt. 

32. És oltárt emele Baalnak, Baal templomában, 
melyet épített vala Szamariában ; 33. és berket ültete 
és még többet is cselekvék Achab, bosszantván Izrael 
Urát Istenét, Izrael minden királyai fölött, kik előtte 
voltak». 

Az eddigi megiddo-i ásatások alkalmával való-
ban találtak is a zsidó kulturréteg" feltárása alkal-
mával egy agyagból készült /s/s-szobrot, amelyet 
póznára erősítve, körmenetek alkalmával az istennő 
tisztelete jeléül körü l is hordtak. 

Gezer-ben pedig egy kitűnően sikerült öntő-
mintára akadtak, amelynek felhasználása alkalmával 
a nagyon elterjedt .Bes-szobrocskák készültek. (Bes 
az egiptomiak mithológiájában a démon megszemé-
lyesítője vala, alakjáról ítélve alig tér el a görögök 
Satyr-j aitól.) 

Ezen sem ütközhetünk meg; tekintve Gezer és 
Megiddo nagy kiterjedését, élénk iparát, kereskedel-
mét, szellemi fölényét és élénk összeköttetéseit Egip-
tommal, természetesen sok másvallású egyén is 
letelepedett, akik semmi áron sem voltak haj landók 
ősi hitüket elhagyni. 

Végül pedig, mivelhogy Gezerben máris egy nagy-
kiterjedésű kanaani ta szentélynek nyomára akadtak, 
nincs kizárva, hogy egyszer csak egy «bämä»-nak, 
magaslatnak nyomaira is akadnak majd, amelyet 
a zsidók saját céljaikra átalakítottak. 

Ezzel sem sikerülne a felvilágosodott, úgynevezett 
haladópárt i tudósoknak az ószövetség tar thatat lan-
ságát beigazolni. Ismételten csak beigazolást nyerne 
ezzel is azon régi tudásunk, hogy tudniillik a zsidó nép 
naivul átvette a kanaani ták régi szentélyeit, nem sokat 
törődve azok elrendezésével; sőt az előzőknek szer-
tartásaiból is átvéve egyes szokásokat, amelyeket 
látva a laikus, rögtön k imondja nagy lelkesedéssel, 
hogy bizony az egész zsidókultusz nem egyéb zagy-
valéknál. 

Azt azonban elfelejték a jó urak, hogy ezen kul-
tusz sohasem örvendet t általános elterjedésnek, hiszen 
ennek kiküszöbölésére támadlak Izrael prófétái ; kü -
lönösen Ozeás volt az, aki a választott népnek e 
téves felfogását megmagyarázni iparkodott . (V. ö. 
Ozeás 4, 13.) 

«A hegytetőn áldoznak és a halmokon égetik a 
jó illatszereket a cserfa, nyárfa és terpentinfa alatt, 
mert kellemes azok á rnyéka ; ezért paráználkodnak 
leányaitok és házasságtörők mátkáitok.» 

Mindama nagy vallástörténeti problémák, ame-
lyek az ószövetséget szorosan érintik, magától érte-
tődőleg korántsem nyertek a megejtett ásatások révén 
teljesen megoldást. Ezentűl is csak a Szentirást fog-
juk használni fő forrásként, a véghezvitt ásatások 
eredményei pedig csak a tégla szerepét lesznek hivatva 

1 Aki h a s o n l ó k é p b á l v á n y i m á d ó vol t . 
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teljesíteni, mindeme nagy problémák palotáinak ki-
építésében. 

Ezért tehát a további ásatások elé is nyugodtan 
tekinthetünk és egy cseppet sem kell félnünk, 
hogy kényszerítve leszünk idővel az ószövetségi ki-
nyilatkoztatást tartalmazó művek bármelyikéből is 
a magát szabadgondolkodónak hivő és tekintő tudo-
mányos nagyképűsködésnek még csak egy jottányit 
is átengedni. 
(Vége.) Stőhr Géza Ker. János. 

"Elismeri-e Dante a pápaságot krisztusi 
intézménynek ? 

Megbocsát a nagy Dante, a «legkatholikusabb 
költő», akit XIII. Leó sem habozott «a kereszténység 
ragyogó díszének»1 nevezni, s akinek komoly tanul-
mányozását az olasz szemináriumok reformálásán 
fáradozó X. Pius pápa sem átallotta kispapjainak 
programmul kitűzni,2 megbocsát ez a mi nagy Dan-
ténk, ha egy percre felvetjük e kérdést: elismeri-e 
a «poéma sacro»3 remeklő mestere a pápaságot 
krisztusi intézménynek? Nem befeketíteni, hanem 
tisztázni, nem vádolni, hanem védeni akarjuk őt : 
onorate l'altissimo poéta. 

De hát Dante sokszor oly nagyon fesztelenül, 
oly kíméletlen szabadsággal beszél egyes pápákról,4 

másokat pedig igazságtalanul agyonhallgat, hogy 
nem csoda, ha felvetett kérdésünk nem egészen lég-
ből kapott. Firenze legnagyobb fia azonban nem volna 
katholikus költő s katholikus ember, ha e kérdésben 
nem ugyanazt hitte és vallotta volna, ami a pápa-
ságról a mi hitünk is. Már pedig Danténak ebbeli 
hithűsége bizonyos. Legfeljebb amiatt illethetné 
szemrehányás, vád, hogy a személy iránt sokszor 
nem adózik azzal a tisztelettel, mellyel a pápaság 
mint intézmény és tekintély iránt mindig viseltetik. 

Igaz, manapság nem volna helyén való ilyen 
élesen különböztetni a pápa személye és a pápaság 
intézménye között. Sőt mai viszonyaink között mél-
tán jogunk volna kétségbevonni azoknak katholikus 
hithűségét, akik a primátus tanát érintő dogmákat 
nem bántják ugyan, de egy XIII. Leóról, X. Piusról 
a harag s gyűlölet hangján szólanak, őket leckéz-
tetik vagy rendeleteik előtt hódolattal meghajolni 
vonakodnak. De nekünk, az új idők gyermekeinek, 
nincs is szükségünk arra, hogy a gyakorlati életben 
sokat különböztessünk a pápaság és a pápa között. 
Minekünk az isteni gondviselés oly pápákat adott 
kortársakul, akikben a magas pápai méltóság össze-
olvad szerencsésen a pápa személyének kiváló egyé-
niségével. Óh, ha élt volna Dante, Petrarca, Savona-
rola egy IX. Pius, XIII. Leó vagy egy X. Pius pápa-

1 V. ö. Kaposi : Dante Magyarországon. 6. 1. 
s V. ö. Acta Apos to l i cae Sedis . 1912. évf. 497. 1. 
3 Paradiso 25, 1. 
* V. ö. «Rabbia Dantesca.» Religio. 1912. évf. 3. é s 4. sz. 

sága alatt! bizton hiszem, hogy a Divina Commedia 
legszebb sorai között találkoznánk a pápák dicsőité-
sével. Petrarca sem nevezné a pápai kúriát «nido 
di tradimentiÄ-nek.1 Savonarola pedig talán szintén 
nem bizonyulhatott volna az egyház — illetőleg : a 
pápa — engedetlen gyermekének. Akkor szükség 
lett volna különböztetni tudni a pápa krisztusi tekin-
télye és a nyilvánosan is erkölcstelen életűnek ismert 
VI. Sándor között. Savonarola nem tette s esetleg 
ez okozta vesztét. Dante pedig még a félreértések és 
félreismerések közepette is épúgy, mint a politikai 
pártviszályok hevében, vagy az izzó szenvedélyek 
lángjai között, mindig különbséget tett pápai méltó-
ság és pápa, krisztusi intézmény és emberi gyarlóság 
között. Az előbbi előtt akkor is hódolatra hajolnak 
térdei, mikor az utóbbi ellen súlyos vádbeszédre 
nyílnak ajkai. Az előbbit nagynak, dicsőnek, szent-
nek, isteninek akarja látni, az utóbbiban pedig látja, 
hogy az élet mily messze já r az eszménytől, s elke-
seredésében kemény szavakra fakad. 

Magából a Divina Commediából mutatunk be 
állításunk létjogosultságának bizonyítékául egynéhány 
szép példát, melyekből majd — ha igazságosak 
vagyunk Dante iránt, — nem orthodoxiája ellen 
kovácsolhatunk érvet, hanem ellenkezőleg: rendület-
len hithűségéről győződhetünk meg. 

Egy nyugodt pillanatban, mikor a harag és 
személyes gyűlölet szenvedélye még nem izgatja fel 
Dante kedélyét, az Inferno második énekében azt 
mondja a költő, hogy a római Szentszék, «ahol a 
nagy Péter utódja trónol»2 (»U'siede il successor del 
maggior Piero»), az isteni gondviseléstől volt kisze-
melve («fur stabiliti per lo loco santo»). Sőt, «az 
igazat megvallva» («a voler dir lo vero») Róma maga 
is épen csak azért épült, hogy egykor Péter apostolnak 
és utódainak székhelye lehessen. Székhelye, t rónja a 
«papale ammanto»3 és a «gran manto»4 viselőjének. 
Székhelye, trónja a pápának, akit Dante hol «Fő-
papnak»5 («il gran prete»), hol a világ «fejének»" 
(«il Capo»), hol «Krisztus helytartójának» nevez. 
S ha Krisztus helytartója szenved, benne maga 
Krisztus szenved: «Látom mint teszik (Krisztust) 
újból nevetség tárgyává»7 («Veggiolo un'altra volta 
esser deriso»). Ha a pápa fogságra jut, benne Krisztust 
ejtik foglyul: «Látom Krisztust, mint esett foglyul 
az ő helytartójában»8 («Veggio... nel vicario suo 
Cristo esser catto»). 

Lám, mily fenkölten beszél Dante a pápaságról, 
ha arra gondol, hogy ez Krisztus intézménye! Pedig 

1 A «F iamma dal c i e l . . . » k e z d e t ű szonet t jében. 
s Inferno 2, 24. 
3 Paradiso. 2, 27. 
« Inf. 19, 69. 
5 Parad. 27, 70. Igaz, h o g y hozzátesz i : «a cui mal prenda !» 

de ez az átok már a s z e m é l v n e k szól . 
0 Purgatorio 8, 131. A «capo» j e l z ő j e s a m o n d a t állít-

m á n y a h a s o n l ó k é p csak a személyt éri. 
7 Pnrg. 20, 88. 8 Purg. 20, 27. 
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itt épen arról a VIII. Bonifácról van szó, akinek 
személyére a legádázabb gyűlölet és reszkető harag 
szenvedélyes h a n g j á n szórja Dante annyiszor átkait. 

Lá tha t j uk most már , hogy n e m a pápaság 
krisztusi tekintélyét aka r j a ezzel aláásni, s e lhihet jük, 
hogy polit ikai pár térzüle tén kívül főképen szigorű 
erkölcsbirói szerepe — mely re Dante n e m minden 
hivatás nélkül vál lalkozhatot t — adott egyes p á p á k 
ellen lesújtó, bá r mindig túlzó ítéletet Dante a jkaira . 
Épen ezért n e m nagy csoda, hogy aki őt félre nem 
ismeri, az ha szent bo rza lommal is, de ta lán kalapot 
emel előtte épen, amikor a legelkeseredet tebb hangon 
kel ki egyes papok, püspökök, bíborosok, Bonifác 
és Miklós p á p á k ellen. Óh mer t egészen m á s az a 
gyűlölet, mellyel m a n a p s á g a m o d e r n egyházgyűlölők 
tekintenek szent Péter kétezer éves sziklája felé, 
s ismét m á s az a harag és gyűlölet, mellyel a dantei 
Pa rad i so huszonhetedik énekében Szent Péter szórja 
átkait annak fejére, aki «a földön az ő helyét bi torol ja»1  

(«che usurpa in terra il luogo mio, il luogo mio, il 
luogo mio . . .» ) . Mert míg a m o d e r n pápa-gyűlöle t 
mel lékhangja mindig csak a Voltaire-i écrasez F infame 
vagy ahhoz hasonló, addig e borza lommal fenséges 
menyországi je lenet sorai közül, a szent harag, 
gyűlölet, vádbeszéd h a n g j á n keresztül is kiérzi az 
ember , hogy Dante a pápaságban isteni, magasztos, 
szent hivatást látott ; igen, úgy kiérzik ez, akárcsak 
«túl zenén, túl s íp-dobon, r iadó kü r tön át» az ötszáz 
Wales- i vér tanú dala. 

Nagyon ké rdésünkbe vágó, azért említést teszünk 
a Purgator io t izenkilencedik énekéről is, mely 
Danténak gyönyörű erkölcsi t a r ta lmú á lmával kez-
dődik, s végződik egy jelenettel , melyben Dante a 
mér tékte len kincsvágy bűnéér t tiszluló V. Ador j án 
pápa előtt áll. A p á p a e lmondja Dante előtt életét, 
bűnét , megtérését , bünhődését . «En erre le térdel tem 
előtte — ír ja magáról Dante2 — s így a k a r t a m beszélni 
ve le ; de mihelyt szólani kezdettem, s ő észrevette, 
hogy így tisztelgek neki (vagyis: hogy térdenál lva 
beszélek hozzá) : miér t borulsz le, — szóla —, így 
e lő t t em? S én feleltem n e k i : a te mél tóságodér t . . . » 

Io m'era i n g i n o c c h i a t o e v o l e a dire : 
Ma c o m ' i o cominc ia i ed ei s 'accorse 
. . . de l m i o riverire , 
Quai cagion, d i s s e , in g iù cos i ti torse ? 

Ed io a lu i : per vostra dignitale 

Mia coscienza dritto3 mi rimorse . . . 

Annak tuda tában tehát, hogy pápa előtt áll, 
hódolat tal ha j t j a meg Dante térdét még a P u r g a -
tor io-ban is. S hogy ezt teszi, n e m a rideg szokásra, 
sem valami külső kényszerre, h a n e m lelki ismeretének 
helyes szavára hivatkozik csupán («mia cosc ienza . . . 
mi r imorse») . 

Sőt nem is csak a Purgator io, h a n e m még az 
i Paradiso. 27, 22. 2 Purg. 19, 127. 
3 Más o l v a s á s szer int «dritta». í g y más, k i s sé a j e l en té s -

árnyalat , de v é g e l e m z é s b e n ugyanazt m o n d j a m i n d a két 
variáns. 

In fe rno köreiben is különbözte t Dante a pápa között, 
akit a pokol ra vet, akire haragszik, és a pápa i 
mél tóság közt, mely i ránt itt a pokoli kárhozot tak 
kínhelyén is tiszteletet érez a ka thol ikus költő. Maga 
mond ja , hogy csak a pápa i méltóság krisztusi tekin-
télye, vagyis «a magas kulcsok i ránt érzett tisztelet»1  

(«la r iverenza delle s o m m e chiavi») ta r t ja vissza őt, 
kü lönben még keményebb kifejezéseket használna 
III. Miklós p á p a ellen. Mikor pedig a Paradiso tizen-
kettedik énekében elpanaszol ja , hogy a Szentszék 
most m á r n e m oly kegyes többé az igaz szegények 
iránt , min t régen volt, siet megjegyezni, hogy ez 
n e m az apostoli szék («Sedia») hibája , h a n e m csak, 
azé az elkorcsosult apostol -u tódé («che traligna»), 
aki most e széken trónol és elkorcsosodik : 2 

N o n per lei ( t . i. non p e r la Sedia), 
Ma per co lu i , che s i e d e e che t r a l i g n a . . . 

A Divina Commedia eddig felsorolt helyei, 
melyekre a sok közül h ivatkoztunk, m á r is eléggé 
bizonyí t ják fentebbi á l l í t ásunkat : Danténak a p á p a -
ság krisztusi in tézményéről vallott meggyőződése ki-
fogástalan ka thol ikus felfogás. Annyira kifogástalan, 
hogy maga Pázmány Péter is3 így nyilatkozott róla : 
«Petrarca, Dantes... szinte oly kathol ikusok voltak, 
mint szinte az Cardinalok, amint eszébe veszi, valaki 
olvassa az ő írásokat . Gyalázták és szítták az P á p á k 
vé tke i t? Úgy vagyon. Mi ü d ő n k b e n is S. jeles Poéta 
csudálatos igen gyalázta és szítta Alexander VI. és 
az tizedik Leo pápát , de azért ugyan keresztyén e m b e r 
volt vallásában». Kaposi4 azonban kétli, «hogy Pázmány 
Dante Írásait beha tóbban ismerte vagy tanu lmányozta 
volna.» Ám az esetben is, hogyha Pázmány csak 
Bel larmin tekintélye a lap ján védelmezte Danle h i t -
hűségét, csak azt nyer jük vele, hogy a nagy P á z m á n y 
mellé a nagy Bel larmint is tekintélyül kap juk . 

Dante ka thol ikus felfogása tehát felvetett kérdé-
sünkben is anny i ra kétségtelen, hogy még az 
egyes pápák személye i ránt tanúsított tiszteletlen-
sége sem képes rá . homályt vetni. E tiszteletlenségét 
helyeselni, m in t a világ, soha, men ten i azonban — 
méltányolva a n e m hiányzó enyhítő körü lményeke t — 
mindig készek leszünk. Floznik György dr. 

i Inf. 19, 100. 2 Par. 12, 89—90. 3 P á z m á n y Péter ö s s z e s 
munkái . Bpest , 1894. I. köt. 61.1. 4 I. m. 85.1. 

Iparos é s nem kereskedő 
3 5 éve fennál ló r.k. c é £ l 
Készít és Javít : Kelyhet, ciboriumot, oltár-
gyertyatartót, oltárlámpát, keresztet, füstölőt, 
csillárt, gyertyára és villanyra stb. Arany, ezüst 
kinaezüst, bronzból, művészies és egyszerű ki-
v i t e l b e n . Kelyhek stb. tárgyak valódi tííz-
[ralván aranyozása és ezüstözése Jótállással. 
Tervrajz és költségvetés díjtalanul. Mielőtt más-
hol rendelést tesz, méltóztassék egy árjegy-
zéket kérni, melyet ingyen és bérmentve küld 

Kéri nagybecsű pártfogását 

B I T T N E R J Á N O S 
egyházi szerek müötvöse. 

Budapest, IX., Lónyay-u. 23. 
(bejárat Czaezor-utea f.) 
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A n n u s l i t u r g i c u s cum introductione in dis-
ciplinam liturgicam. Auctore M. Gat terer S . J . 
Editio tertia iuxta novissimas rubricas emendata. 
Oeniponte. F. Rauch. 1912. XV. + 424. pg. Fűzve 
3-40 K. Kötve 4'40 K. 

A könyv szerzője már a homiletika és kate-
chetika terén is ismertté tette nevét Jungmann kitűnő 
egyházszónoklati munkájának új kiadásával (4. Aufl. 
1908. Herder), és az attól különválasztott katecheti-
kának külön sajtó alá rendezésével (2. Aufl. 1911); 
a legszorgalmasabb irodalmi munkásságot azonban 
a liturgika terén fejti ki. Előttünk fekvő műve is 
előbbi liturgiái munkáinak (Praxis celebrandi, Wie 
betet man das neue Brevier, De breviario reformato, 
Wozu die Feiertage vermindern) számát gyarapítja. 

Az első kiadás csak a szerző innsbrucki tanít-
ványainak szolgált kézikönyvül. Alig lépett a szerző 
a második kiadással a nagy nyilvánosság elé, meg-
jelent a «Divino afflatu», és a velejáró reformok egy 
harmadik kiadást tettek szükségessé. Ez az új kiadás 
tehát már teljesen X. Pius pápa újításaihoz alkal-
mazkodik. 

A bevezető részben áttekintést nyújt a liturgia 
természetéről, történeti kifejlődéséről, a liturgikus 
törvényhozókról s a liturgia forrásairól. Az I. részben 
(De anno liturgico in genere) általában tárgyalja a 
liturgikus év alkotó elemeit, aztán a kalendáriumokat 
s direktóriumokat, és előadja az occurrentia és 
concurrentia bonyolult szabályait. A második rész 
pedig (De anno liturgico in specie) az ünnepkörökkel 
s az előforduló ünnepek funkcióival részletesen is-
mertet meg bennünket. Az érdemes munka, amely-
nek szerzője minden állítását hangyaszorgalommal 
összeszedett kongregációi határozattal igazolja, min-
denkinek megbízható útmutatója lehet a dekrétu-
moknak szinte beláthatatlan tömegében. A könyv 
magyar olvasói bizonyára azt is megelégedéssel fogják 
észrevenni, hogy bármennyire elmosódott is a kül-
föld szemében a mi politikai önállóságunk, legalább 
a kath. egyház li turgiájában élénk kifejezésre ju t az 
a magyar királyért külön beszúrandó különféle 
imákban. (V. ö. pg. 313., 329., 337., 351.) Kár, hogy 
a mozgó ünnepeknek epiphania napján a szószékről 
történő kihirdetése az «Exultet» fönséges tónusában — 
amint ezt szerző a 246. lapon említi — nálunk teljesen 
ismeretlen. Meg vagyunk győződve, hogy senkire sem 
lesz haszon nélkül, ha a könyv figyelmes átolvasása 
révén mélyebb bepillantást nyer a bámulatos mozaik-
művészettel összeállított egyházi liturgia szellemébe. 
Igaza van szerzőnek, mikor ezt í r j a : «Operae pretium 
est, ut sacerdos functiones liturgicas non solum 
pulchre exequatur, sed etiam bene intelligat et 
meditando ponderet» (pg. 14.). Tóth Tihamér dr. 

Dr. J o h a n n U d e : E t h i k . (Leitfaden der natür-
lich-vernünftigen Sittenlehre, 1912. Freiburg im Breis-
gau, 164 old.) 

Szerző két éven át élőszóval adta elő az etikát 
a graz-i egyetemen és ezen előadások alapján írta 
meg a jelen tankönyvet. Tartalmáról kevés a mon-
danivalónk. A megszokott anyagot adja elő, a tárgy 
beosztásában nyilvánvalóan Cathreint követi, szelleme 
szigorúan tomista. Miután a bevezetésben röviden 
tájékoztatott az etika mibenlétéről, módszeréről és 
történetéről, belefog az ember céljának, az erkölcsi-
ség általános feltételeinek, normájának tárgyalásába, 
azután pedig a természettörvény, a pozitív törvény, 
az érdem és a bűn, a jog problémáit fejtegeti. 
A különös részben részletezi az embernek Isten, 
önmaga és felebarátja iránt való kötelességeit s az 
ezekhez csatlakozó társadalomtanban csak a két ter-
mészetes társaság, a család és az állam körül fel-
merült kérdéseket tárgyalja. 

Kritikai megjegyzéseink inkább a könyv mód-
szerére vonatkoznak. Ude t. i. az egész anyagot 61 tétel 
a lakjában dolgozza fel s e tételeket szillogisztikus 
módon bizonyítja be. «A szigorúan iskolás módszer 
által», úgymond, «meggyőződésem szerint ez a vezér-
fonál világosságban és áttekinthetőségben csak nyert, 
s így mint tankönyv, hasznavehetőbbé vált.» Ám aki 
e könyvet átlapozta, ennek csaknem az ellenkező-
jéről győződik meg. A szillogisztikus módszernek a 
bölcselet egyes ágaiban megvannak a maga jó oldalai; 
de az etikában ezeket a jó oldalakat e rendszernek 
hátrányai nemcsak paralizálják, hanem nagyban túl-
haladják. Szerző elsősorban azért dicséri a szillo-
gisztikus bizonyítási módot, mert általa könyvét 
rövidebbé tehette. Ez azonban optikai csalódás, mert 
e rövidséget nem a szóban forgó eljárásnak kell 
tulajdonítani, hanem annak, hogy e szillogisztikus 
bizonyító módszert következetesen keresztülvinni nem 
lehet. Az etikának egyes igazságait, mondjuk tételeit, 
nem csak egy érvvel lehet bizonyítani. Egy és ugyan-
azon igazság mellett több egyenlő súlyú érv és sok 
illusztráló bizonyíték is hozható fel. Szerző termé-
szetesen csak egy fő érvet fejt ki skolasztikus formá-
ban. Ha a többi érvvel is így tenne, könyve nagyon 
vastagra nőne; azért a legtöbb esetben a legplauzi-
bilisabb, legszínesebb érveket is egyszerűen elhanya-
golja, miáltal az egész könyv szegényessé és mód-
felett szárazzá lesz. A szerző által hangoztatott vilá-
gossággal és hasznavehetőséggel pedig még amolyanab-
bul vagyunk. Engedje meg a t. olvasó, hogy izelitőül 
bemutassunk egy ily Ude-féle szillogisztikus bizo-
nyítást. 

Az úgynevezett örök törvényre vonatkozólag előbb 
a következő tételt állítja fel: «Van Istenben egy örök 
törvény, mely az embernek cselekedeteit az ő eszes 
és szabad természetének megfelelően szabályozza, 
amennyiben egyrészt parancsolja, hogy az ember a 
helyes rendet megtartsa, másrészt pedig tiltja ezen 
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rendnek megsértését». És most jön — à |xoí rcórcoi — 
a szillogisztikus bizonyítás. 

«Bizonyítás. Isten az összes teremtményeket előre-
látásának terve szerint azoknak természetéhez mérten 
a célhoz vezeti, mely cél nem más, mint Istennek 
dicsőítése. 

Ámde egy bizonyos célhoz való vezetés a célhoz 
vezetendő cselekedeteknek megfelelő szabályozása 
nélkül észszerűtlen és mint ilyen Isten bölcseségéhez 
és szentségéhez nem méltó. 

Tehát léteznek Istenben a cél elérését tekintetbe 
vevő szabályok is a teremtményi cselekedetek számára. 

A cselekedetek azonban az illető lény természe-
tének felelnek meg. 

Tehát az Istenben létező normák is megfelelnek 
az illető teremtmények természetének. 

Az emberi természetnek pedig az felel meg, hogy 
ésszel és szabadsággal törekszik célja felé! 

Azért kell, hogy az Istenben létező szabályok is 
megfeleljenek az ember eszes és szabad természetének. 

Az ember szabadságának megfelelő szabálya 
azonban csak a törvény lehet. 

Tehát létezik Istenben az emberi cselekedeteket 
azoknak természetéhez illő szabályozó törvény. 

Isten azonban a maga szabályai által nem akarhat 
mást, mint annak a rendnek elérését, melyet ő akar 
és amely a dolgok természetében rejlik. 

Tehát az emberi természetnek megfelelő törvény 
azt parancsolja, hogy az ember a helyes rendet meg-
tartsa és tiltja ezen rendnek megsértését.» 

Ezek után kérdem : hol van a szerző által dicsért 
világosság ebben a kigyóhosszúságú, tekervényes 
gondolatmenetben ? Hiszen ezekbe a premisszákba 
belegyömöszöl sok oly dolgot, amit aztán külön kell 
bizonyítani és megvilágítani, mert a szillogisztikus 
fordulatok szükségképen homályosak a «brevis esse 
volo, obscurus fio» értelmében. És a hasznavehető-
ség? Mit csináljon, kérem szépen, a szegény tanuló 
ezzel a szillogisztikus szörnyeteggel? Tanulja be 
szórúl szóra ? Hiszen ha csak erről volna szó ! Ám 
az idézett gondolatsor után következnek a bizonyító 
kifejtések: «Zum ersten Untersatz, zum vorletzten 
Untersatz etc.» Mármost vagy fejében hordja az egész 
sorozatot, hogy a kellő helyen bekapcsolhassa az utó-
lagos bizonyításokat, vagy nem jegyzi meg az egy-
másutánt, — s ez esetben a szillogizmusok sora nem-
csak hogy nem használt neki, hanem a legbosszan-
tóbb módon megzavarta. Mintha arra valók volnának 
a szillogizmusok, hogy az egyszerű, természetes igaz-
ságot elrejtsék. Ontológiában, logikában helyénvaló 
lehet ez a módszer, de az erkölcstanban sikerrel 
nem alkalmazható. Ha egyéb ok miatt nem, márcsak 
azért sem, mert az etikának fel kell ölelnie az élet-
viszonyoknak egész szövevényességét, melyet szillo-
gisztikus sémákba beleszorítani teljes lehetetlenség. 

Egyébként szerző is kénytelen volt egyszerű elő-
adó formában nyújtani sok dolgot, ami szillogiz-

musaiba bele nem fért. S ezekben a fejtegetésekben 
több helyütt a kor igényeinek megfelelő helyes 
kívánalmakat hangsúlyoz. így p. o. helyes hangoz-
tatni, hogy noha a természetjog senkit sem akadályoz 
abban, hogy házasságra lépjen, beteg személyeknek 
mégis meg kellene fontolniok a nagy társadalmi 
felelősséget arra az esetre, hogyha az átöröklés tör-
vénye folytán utódaikat előreláthatólag nyomorék 
állapotba hoznák, s épen azért ily emberek vagy 
egyáltalában ne lépjenek házasságra, vagy pedig 
legyenek a házasságban megtartóztatók. Helyénvaló 
posztulátum az is, hogy a házasulandók, miként 
Malthus tán kissé túlozva is követelte, igyekezzenek 
a család eltartásához szükséges javakat megszerezni, 
nehogy aztán gyermekeik terhére váljanak a társada-
lomnak. A nő pedig, mint szerző okosan hangsúlyozza, 
méltán követelheti férjétől, hogy a debitum tekinte-
tében legyen vele szemben kíméletes, főleg oly esetek-
ben, amikor újabb pregnáció-k veszedelembe dön-
tenék életét. Ily kiméletesség elmulasztása mellett az 
antikoncepcionális eszközöknek bűnös használata üti 
fel a fejét. 

Szerző maga is érzi, hogy könyve nem ismerteti 
meg olvasóját az etikai kérdésekkel oly mértékben, 
ahogy az kívánatos, azért minden tárgycsoportnál 
további forrásokat ajánl s ezek tényleg a legjavából 
valók. Jehlicska Ferenc dr. 

VI. KATHOLIKUS VILÁGSZEMLE 

Német-Birodalom. 
A németországi püspökök jubileumi pásztor-

levele. Németország r. kath. püspökei, Kopp bíborossal 
élőkön, 1913. évi március hóban kelt pásztorlevéllel 
hívják fel a kath. híveket a keresztény kath. egyház 
szabadságának 1600 éves jubileuma megünnepelésére. 
A pásztorlevél elején röviden összegezik a jubileum 
alapjául szolgáló történeti tényeket, amelyek a 313. évi 
milanói rendeletben csúcsosodnak ki. Ennek az egyház 
szabadságlevelének az emléke eszükbe juttatja a mai 
hívőknek is a bilincseket, amelyeket a mai kor rak az 
egyházra, de egyúttal bizalmat önt beléjük, hogy az ő 
küzdelmöket és szenvedéseiket is siker fogja koszorúzni. 
1600 év előtt is nem Nagy Konstantin katonáié volt a 
győzelem főérdeme, hanem a keresztény imádkozóké és 
a dicső vértanúk tömegéé. Ha a mai hívek is ilyen fegy-
verekkel küzdenének, akkor hamarjában lehullanának a 
bilincsek az egyház kezeiről. Az őskeresztények szava 
kiált mintegy, most a jubileumban, a most élő hivek 
felé, hogy, mint ők, egységben, a pápa és a püspökök 
tiszteletében, a munka szeretetében és az erkölcsi szabad-
ság megőrzésében legyenek kitartók és akkor megérhetik 
a szent keresztnek újabb diadalát. 

Belgium. 
A belgiumi szociáldemokrácia nem vallás-

e l l e n e s ? Belgiumban a szocialisták azt szokták hir-
detni, hogy pártjuk nem vallásellenes, hanem csak a 
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vallásokon kívül áll. A Journal de Bruxelles erre rácáfol, 
mikor egy szocialista lapból ezen két vidéki hirt közli : 

«Frameries. Vasárnap volt a «Union du Temples-
ben a racionalista húsvét, amelyen 25 gyermek vett részt. 
Egy buzgó elvtárs ezen ünnepélyesség célját fejtegette a 
gyermekekhez és szüleikhez intézett beszédben, és a 
többi közt ezeket mondotta: «Egy pap kevesebbet ér, 
mint egy más ember, mert a pap ahelyett, hogy a tár-
sadalomra hasznos munkával keresné meg kenyerét, 
azoknak rovására él, akik olyan balgák, hogy hisznek 
szavában.» 

«Quaregnon. A szocialista ifjúság ünnepének az idén 
a szokottnál nagyobb jelentősége lesz. Március 23-án, 
vasárnap, reggel 9 órakor kilenc gyermek fog polgári ke-
resztelésben részesülni. Egy elvtárs fog konferenciát tar-
tani az 52 gyermeknek és szüleiknek és a jelenlevő 
közönségnek. A gyermekek kétszersültet fognak kapni 
és ünnepi borral (avin d'honneur») fogják őket megkí-
nálni. Déli 1 órakor az összes gyermekek és szüleik, a 
szocialista trombita hangjai mellett (avec la fanfare socia-
liste) átvonulnak a mons-i «Waux-Hall»-ba, ahol G. 
Lorrand progresszista képviselő, a Ferrer-pernek védője, 
fog konferenciázni ; a gyermekek diplomát és egy 
kosárka bonbont fognak kapni. 5 órakor délután vissza-
térés Quaregnon-ba a szocialista trombita hangjai 
mellett. Az ünnep «clou»-ja a szocialista ifjúság által 
rendezendő estély lesz; előadásra kerülnek a kör ifjú mű-
vészei által előadott monológok, továbbá a «Les Cagots» 
cimű nagy antiklerikális dráma 3 felvonásban. Ez a 
dráma (a szocialista lap írja még ezt is!) bemutatja a 
papok mesterkedéseit, hogy meglophassák a holtteste-
ket és a lelkiismereteket.» 

Valóban rettenetes perspektívát nyújtanak ezen 
újsághírek. És most meséljenek még nekünk a szocia-
listák, hogy ők nem ellenségei a vallásnak. íme, ők 
pláne szocialista vallást és liturgiát csinálnak és igye-
keznek abban a kereszténység elleni gyűlöletre szervezni 
az ártatlan gyermeksereget. 

E sorok írója is a mult években Liége-ben a vasúti 
állomáson százra menő gyermeksereget látott, szemlá-
tomást a jobb családokból, szocialista jelvények alatt, 
tanítók és tanítónők vezetése alatt kivonulni. 

Nagy-Britannia. 
D o m Cabrol c ikke Caldey szigetről és a kon-

vertált bencések ügyéről . Dom Cabrol, az Angolor-
szágban letelepedett francia bencések farnborough-i ko-
lostorának apátja, az Univers-ben érdekes adatokat közöl 
Caldey szigetről és az olt most konvertált bencésekről. 

Caldey sziget, kelta nevén Lland Ittyd, egy kis, 
élénken zöld sziget Wales partja mellett, két mértföld 
hosszú és egy mértföld széles. E szigeten már prehistorikus 
korban laktak emberek, a történeti időkben pedig a 
kelták lakták ; a wales-i bretonoknak a kereszténységre 
való áttérése után e sziget a kelta (breton) szerzetesek 
(Szent Iltud stb.) egyik főcentruma volt, csak úgy, mint 
Iona (olvasd: áj-one) volt Skócia nyugati partján. 

Ez azért érdemel különös említést, mert újabb 
időben némely anglikán írók azzal akarják igazolni az 
angol reformációt, hogy ők csak a régi breton (Benedek-
előtti) szerzetesek által vallott kereszténységet újították 
fel, amely a VII. század elején Britanniában Nagy Szent 

Gergely pápa által küldött Szent Benedek-rendi szerze-
tesek (Szent Ágoston) által hirdetett római keresztény-
ségtől lényegesen különbözött, és nem lett volna más, 
mint a druidizmus keresztény burkolatban ; és ez lett 
volna egyik oka annak, hogy a bretonok a hódító 
angolszászoktól azoknak a kereszténységre való áttérése 
után is elzárkóztak. 

Ez az idillikus sziget 1905-ben eladásra kerülvén, 
érthető, hogy a régi kelta szent szerzetesek emléke rá-
terelte az anglikán hitű painsthorpe-i bencések figyelmét 
e szigetre. 1906. évben meg is vették a szigetet és okt. 
18-án kereszt és zászló elővitele mellett vonultak be a 
szigetre, épen úgy, mint egykor canterbury-i Szent 
Ágoston vonult be 596-ban Thanet szigetére. 

A caldey-i bencések konverziójáról már részletesen 
irtunk. 

Ch. Gore oxfordi püspök a kath. egyházba való 
áttérést pszichice úgy igyekszik megmagyarázni, hogy 
az áttérők tanulmányok és olvasmányok folytán való-
sággal egy szellemi vizforgó-áradatba kerülnek («the 
perit of drifting»), amely őket visszatarthatlanul oda 
sodorja a kath. egyházhoz, ha jó eleve nem igyekeznek 
az árból szabadulni. így vélekedett a jelen esetben is 
az oxfordi püspök. A felfogás nem is helytelen, de még 
sem teljes kifejezése annak, ami ilyenkor történik. Isten 
kegyelmének és a józan logikának a befolyása idézi elő 
az ilyen konverziókat, ami persze, a fokozódó tanul-
mányokra és imákra való tekintettel, úgy fest, mint 
valami szellemi infekció vagy ragadó ár, amely önkén-
telenül is hatalmába ejti a vele foglalkozót. 

Caldey sziget és az apátsági épület és birto-
kok tulajdonjoga. Az angol protestáns lapokban a 
caldey-i «bencések» áttérése után nagy lárma keletkezett 
azért, mert, az a hir terjedt el, mintha a szigetet olyan 
protestáns adakozók adományain vették volna meg és 
abból emelték volna azuj apátságot, akik kikötötték, hogy a 
kolostor mindig az anglikán egyház fenhatósága alá 
tartozzon. Most a caldey-i volt apát a Guardian-hoz le-
velet intézett, amelyben jelzi, hogy ügyvédje utján fogja 
beigazolni a templom- és a kolostorhoz való tulajdon-
jogát. Az ügyvédnek (Robert Cornwall) ezen perre vo-
natkozó levele is a «Guardian»-ban jelent meg és meg-
állapítja, hogy a sziget vételárát és a rajta emelt 
kolostori épületek költségeit maguk a szerzetesek fizet-
ték ki ; a néhány kisebb adományt, amelyet az adako-
zók egy része a protestáns vallás megmaradásához kö-
töttek, legközelebb vissza fogják téríteni az adakozóknak. 
A szigeten kívül bírt két jószáguk közül az egyiket 
(Llanthony) az adományttevő a caldey-izárda egyik tagjá-
nakadományozta, ezt természetesen a konvertált bencések 
recompensatio-adás nélkül megtartják ; a másikat (Per-
shore) egy anglikán vallású adakozó adta, de nem 
kötötte ki feltételül az anglikán vallást. 

Franciaország. 
Briand bukása, Barthou vállalkozása. Denique 

az ángolnasimaságú Poincaré elnök nem tudta lefegyve-
rezni a Pams versailles-i bukásáért revanche után lihegő 
szenátusi radikális-szociálistákat :Clemenceau-t, Combes-t 
és társaikat. A helyzet az utóbbi időben fonák volt 
Poincaré-nak első kormányára, a Briand-kormányra 
nézve : A kamarában megvolt a többsége a baloldalon 



9. száin. RELIGIO 243 

is, de ez a többség nem volt minden kérdésben szoli-
dáris ; a kamara által párhuzamosan tárgyalt kél javaslat 
közül a «.défense laïque» (laikus iskola védelme) arra 
volt szánva, liogy a kormánynak a baloldal szimpátiáját 
és szolidaritását biztosítsa — páratlan napokon, de 
páros napokon jött a «défense nationale» (a hároméves 
szolgálat) kérdése, amely körül már a baloldalról nem 
telett ki a kormány többsége és nagyon is rászorult a 
jobboldalra, amely, mint «nationalisé» pártcsoport, 
különben is épen a Németország elleni revanche párto-
lásával akar szimpátiát szerezni a közönségnél (nationa-
listák). A szenátusban azonban ugyanakkor a propor-
cionális váiasztójog (R. P.=représentation proportioneile) 
volt napirenden, amelyet a «marée stagnante» (állott 
vizű mocsár) nagy békái : Clemenceau, Combes stb. 
elleneztek, féltvén a kisebbség képviselete esetében a 
nagynehezen a radikálisok kezébe kerített hatalmat. 
Március 18-án, ez az R. P. szegte a Rriand-kormány 
nyakát : Briand, nem elégedett meg azzal, hogy a szenátus 
elfogadja az ő javaslatából a lista-szavazást, hanem 
ragaszkodott a kisebbség képviseletéhez, míg a senátus 
többsége a listaszavazás mellett is csak a többség kép-
viseletét volt hajlandó magáévá tenni. Briand 128 szava-
zattal 161 ellenében elbukott. 

Utódának Barthou-nak (nagypénteken lett minisz-
terelnök) sem sokkal jobb a helyzete. () is ragaszkodik 
a két kamarai javaslathoz, hiszen Etienne, hadügy-
miniszter volt a háromévi szolgálatnak előterjesztője a 
Briand-kormány alatt is. De már a szenatussal szemben 
ő is ingadozó az állásfoglalás tekintetében ; maga a 
proportionalista-kamaratöbbségis mintha cserbenhagyni 
készülne Barthou-t, mert márc. 25-iki programbeszédére, 
amely a proportionelle, a défense laique és a défense 
nationale javaslatok mellett való kitartást proklamálta, 
csakis 63 szótöbbséget tudott összehozni, és azt is csak 
úgy, hogy a képviselőknek egyharmada tartózkodott a 
szavazástól. Barthou a szenátus többségét azzal igye-
kezett magának kedvezően hangolni, hogy a választójogi 
reform tekintetében egy interparlamentáris bizottság 
kiküldését helyezte kilátásba, de a kisebbség képvise-
letét ő is szükségesnek mondotta. 

Katholikus szempontból Barthou-tól sem lehet 
semmi jót várni. 

A t e m p l o m o k f e n n t a r t á s a . A szeparációs törvény 
(1905. december 9.) folytán a templomok tulajdonjoga 
átment az állam, a département-ek és a községek 
tulajdonába, de mégis úgy, hogy ezek kötelesek azokat 
a felállítandó «associaton cultuelle»-nek átengedni in-
gyenes, örök használatra; a javítási munkálatokat pedig 
az idézett törvény szerint ezek az associációk kötelesek 
teljesíteni. A községek (állam vagy dép.) semmiképen 
sem kötelezhetők ezen fenntartási költségek viselésére, 
sőt, ha az associációk sem vállalnák azokat el, és a 
templom ezért düledező állapotba jut, akkor ezen asso-
ciációk a haszonélvezeti jogot is elvesztik, és (hacsak 
nem «klasszifikált műemlékek»-ről van szó) a községek 
a templomokat el is adhatják és a pénzt közjótékony-
sági intézetekre fordíthatják. 

Mivel a katholikusok a pápa tilalma miatt «asso-
ciation cultuelle»-eket sehol sem állítottak fel, azért a 
francia katholikus templomok igen veszélyes helyzetbe 
kerültek : a községek (radikális községi tanácsosok), a 

javítási munkák költségeit fedezni nem akarták, az erre 
pedig hajlandó magánszemélyeknek (katholikus hivek) 
meg nem engedték és, ha nem volt még klasszifikált 
műemlék, akkor elkótyavetyélték vagy pedig méltatlan 
célokra fordították. 

Maurice Barrés nancy-i képviselő már ismételten 
szóvá tette ezt az ügyet, főleg müarcheologiai szempont-
ból hangsúlyozva azt, hogy az államnak kellene áldo-
zatot hoznia a műemlékszámba menő templomok ki-
javítására. Ezt a kormányok ellenezték, de most már-
cius 13-án a francia kamarában a pénzügyi költség-
vetésnél annyi mégis történt, hogy Landry képviselő 
indítványt tett, hogy két országos alap létesíttessék, 
egyik a történeti emlékként klasszifikált épületek fenn-
tartására, a másik az egyéb középületek fenntartására ; 
e pénztárakba az állam azonban mit sem fizetne be, 
csakis magánadakozók fizethetnek be és azt is kiköt-
hetik, hogy templomra, és pedig ezen vagy azon temp-
lomra fordíttassák a befizetett összeg. 

M. Barrés is felszólalt és azt kifogásolta, hogy az 
állam még mindig semmivel sem akar hozzájárulni, 
pedig most már legalább elvben elismeri, hogy bűn 
volna összedűlni hagyni a remek régi templomokat. 
A tervezett két pénztár olyan mint két erszény, amelyet 
az állam vesz, de pénzt nem tesz bele, azt a közönség-
től várja. De másrészt bajt lát Barrés abban, hogy na-
gyon sok az elég régi templom, amely nincs még be-
sorozva a történeti emlékek közé, és a községek anti-
klerikális érzületből ezen besorozást mindenképen meg-
akadályozni törekszenek és a magánadomány-ajánlatokat 
is visszautasítják ; és a Landry-féle javaslat után sem 
lesznek a javítási munkák elrendelésére kötelezhetők a 
községek. Azért azt javasolja, hogy minden 1800. év 
előtti időből származó templom eo ipso történeti em-
léknek jelentendő ki, továbbá, hogy a magánszemé-
lyeknek is joguk legyen valamely egyházi épületet ki-
javíttatni a műemlékek bizottságának ellenőrzése mellett; 
végre az állam fizessen be a szóban forgó két pénz-
tárba, úgy mint azt 1908-ban Clemenceau, Caillaux és 
Briand indítványozták, fedezetül szolgálhat az a 40 mil-
lió, amelyet a szeparációs javaslat törölt a budgetből 
(kultuszbudget). 

A francia kamara Barrés javaslatának csakis má-
sodik részét fogadta el, t. i. hogy a községek kötelesek 
legyenek megengedni, hogy magánszemélyek a templom-
javítási munkákat a maguk költségén végeztethessék. 

A b a b o n a e l t e r j e d é s e F r a n c i a o r s z á g b a n . 
Barrés nemrég a falusi templomok védelméről szólván 
a kamarában, (mint regisztráltuk) reá mutatott arra, 
hogy a keresztény vallás befolyásának csökkenésével 
új erőre kap a keresztény vallás által annak idején 
visszaszorított mindenféle babona ; és hogy az ú. n. 
szabadgondolkodók, kik progresszív jelszavak alatt igye-
keznek a keresztény vallást megfosztani erkölcs-alakító 
nagy befolyásától, teljesen tanácstalanul állnak a babona 
számos fajával szemben, amely a «szabadgondolkodás» 
terjedése nyomán felburjánzik. 

Ilyen babonához tartozik a forráskutatás céljainak 
szolgáló varázsvessző használata (rabdomantia), amely-
nek űzőit a francia «sourcier»-eknek (source=forrás), 
a bűbájosokat, varázslókat pedig «sorcier»-knek nevezi. 
Ezen fűzfavessző használata most Franciaországban any-
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nyira elterjedt, hogy a francia akadémia külön vizsgálódás 
tárgyává tétette ezen modern rabdomantáknak praktikáit, 
nevezetesen abból a szempontból : mennyi tudományos, 
különösen geologiai alapja lehet a források felkuta-
tásánál az ilyen vesszőnek ? 

A Temps f. é. március 14. számában annak kapcsán 
konstatálja, hogy soha nem látott méretekben lépett fel 
utóbbi időben a babona Franciaországban, és pedig a 
városokban a jósasszonyok, a kártyavetőnők (carto-
mantia) és kézolvasónők (chiromantia), a vidéken pedig 
a kuruzslók, a varázsvesszősök stb. 

Mindenesetre érdekes megfigyelés, amely messze 
túlhaladja Franciaország határait. Mindenütt, nálunk 
is, a babona, a kisértetlátás a mély és tisztult hitélet 
mellett majdnem teljesen kivesz, míg a hitbeli meg-
fogyatkozás vagy vallási tudatlanság mellett felburjánzik. 
így tekintve látjuk, hogy a vallás, elsősorban a keresz-
tény vallás, elsőrangú tényezője az eszes kulturának. 

Malta. 
A máltai euchariszt ikus nemzetköz i kongresz-

szus programmja. Főbb körvonalaiban közöltük már 
(folyó évi 2. szám), a máltai kongresszus programmját. 
A most már véglegesen megállapított részletes programm 
a következő : Április 22-én Ferrata biboros, pápai legá-
tus érkezése; fogadására az őt hozó hajó fedélzetére 
mennek és a szárazföldre kisérik Porteiii máltai segéd-
püspök és J. Carbone lord, a szárazföldön Pace c. érsek, 
máltai püspök és Pullicino bíró fogadják és a papság-
gal együtt átkísérik a lavaletta-i S. Giovanni székes-
egyházba. — Április 23-án délután lesz a megnyitó ülés 
a «Rotonda della Musta»-ban ; a megnyitó beszédet 
Heylen namur-i püspök, a nemzetközi euch, kongresz-
szusok állandó bizottságának elnöke, fogja tartani és 
felolvastatni a pápai brévét. Majd utána Ferrata legátus 
fogja a kongresszust üdvözölni, kinek Pace érsek fog 
felelni. — Április 24—26-án lesznek a kongresszusi nyil-
vános gyűlések és szakosztályi ülések. Az olasz nyelvű 
szakosztályi fő-üléseken (ezek a Gesű-templomban lesz-
nek) kívül párhuzamosan lesznek még szakosztályi ülé-
sek : az angolok részére a Sant'Agostino-templomban, a 
franciák részére a S. Francesco-ban, a spanyolok részére 
a S. Maria di Gesù-ban, a belgák részére a S. Catherina 
d'Italia-ban, a görögök részére a S. Maria Damascená-
ban, a németek részére a N. Signora del Carmelo-ban 
és a máltaiak részére (keverék nyelv az olaszból, arab-
ból és syrből), a plébániatemplomokban. — Április 26-án 
délelőtt lesz a negyedik (záró) nyilvános gyűlés.—Ápri-
lis 27-én (vasárnap) délelőtt általános szentáldozás az 
összes templomokban, délután fél A-kor pedig a lava-
letta-i székesegyházból kiindul az eucharisztikus kör-
menet és végigvonul Lavalletta és Floriana utcáin ; este 
általános kivilágítás. Április 28-án reggel zarándok-kirán-
dulás Szent Pál grottájához. 
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K I A D Á S O K . 

E L S Ő M A G Y A R Á L T A L Á N O S B I Z T O S Í T Ó T Á R S A S Á G , B U D A P E S T E N . 
I. Tiiz-, szállítmány-, jég- és betörés-biztositási üzlet. — Ötvenötödik évi zárszámla 1912 január l-töl deczember 31-ig. B E V E T E L E K . 

. . . 11.506,545*99 
5.360,346-38 

I. Tűzbiztosítás. 
Kifizetett károk és költségek 

levonva viszontbiztosított károk és költségek 
Függőben maradt károk ta r ta léka . . . — ---
Szerzési költségek a viszontbiztosított rész utáni bevétel levonásával 
Jövedelmi adó és bélyegilletékek — 
Pos tabérek . . . -
A tüzbiztositási üzletet terhelő igazgatási költségek . . . — — 
Beha j tha t l an követelések leirása . . . — 
A következő évek készpénz-dí j tar ta léka a viszontbiztosított rész levo-

n á s a u t án és minden megterhelés nélkül 
I I . Szállítmánybiztosítás. 

Kifizetett károk és költségek . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326,095*18 
levonva viszontbiztosított károk és költségek . . . 203.16T4I 

Függőben marad t károk ta r ta lcka -
Szerzési és igazg. költs, a viszontbizt . rész utáni bevétel levonásával 
A következő évek készpénz-dí j tar ta léka a viszontbiztosított rész levo-

n á s a u tán és minden megterhelés nélkül . . . 
I I I . Jégbiztosítás. 

Kifizetett károk és költségek — 4.730,360*51 
levonva viszontbiztosított károk és költségek . . . 2.04:'.34^-8"> 

Függőben marad t károk tar ta léka 
Szerzési és igazg. költségek a viszontbiztosít , rész utáni bevétel lev. 
Bélycgilletékek 
Beha j tha t l an követelések leirása 
A folyó évben le já r i többéves jégbiztosítások esedékes ta r ta léka . . . 
\ következő évek készpénzd i j t a r t a léka . . . 

IV. ItetUrésbiztositás. 
Kifizetett károk és költségek 63.637*80 

levonva viszontbiztosított károk és költségek . . . 29,785-84 
Függőben marad t káiok tar ta léka . . . . . . 
Szerzési és igazg. költs, a viszontbizt. rész utáni bevétel levonásával 
A következő évek készpénzdi j tar ta léka a viszontbiztosított rész levo-

n á s a u t án és iniíiííen megterhelés nélkül 1012. évi nyeregén ... 

6.146,199 
711,868 

1.135,897 
377,954 
146,477 

1.841.256 
27,791 

12.116,540 

korona I I 

62,929 72 
81,719 
22,230 

100,000 

1.781,011 
26,419 

352,620 
02,57: 

7,732 
91,797 

667,649 

33,851 
8,979 

94,570 

440,000 

22.503,98684 

korona 

266,879 

2.989,806 2il 

577,401 81 
3.620,70081 

I. Tűzbiztosítás. 
Az 1911. évről áthozott készpénz dí j tar ta lék a viszont-

bizt. rész levonása u t á n és minden megterhelés nélkül 
Tűzbiztosítások u t án bevet t dí jak és i l le tékek . . . . . . 24.1)11,411-56 
levonva: törlesztett d i j ak 3.373.069-2Ö 

< viszontbizt. d i jak ». rül-WI-:« 11.894,*7"-7Q 
Az 1911. évben függőben marad t károk ta r ta léka 

27. Szállítmánybiztosítás. 
Az 1911. évről áthozott készpénzdi j tar ta lék a viszont-

bizt. rész levonása u t á n és minden megterhelés nélkül 
Szállítmánybiztosítások u t án bevett di jak és i l le tékek. . . 
levonva: törlesztett d i j a k . . . 18,098-78 

viszontbiztosítási di jak 501,074-89 

11.984,764 

12.116,540 
".99,"43 

615,825*56 

519,173-62 
Az 1911. évben függőben maradt károk ta r ta léka 

I I I . Jégbiztosítás. 
Az 1911. évről áthozott készpénzdi j ta r ta lék — 
Jégbiztosítások után bevett készpénzdijak és i l letékek 4.789,482*85 
levonva: törlesztett d i jak 511,473.22 

viszontbiztosítási dijak 2.379,459*38 2.891.932*60 
Az 1911. évben függőben maradt károk t a r t a l éka . . . ~ HZ .— ---

IV. BetSrésbiztositás. 
Az 1911. évről áthozott készpénz-dí j tar ta lék a viszont-

bizt. rész levonása u t á n és minden megterhelés nélkül . . . — . . . 
Betörésbizt.-ok után bevett készpénzdi jak és illetékek . . . 494,704-63 
levonva: törlesztett di jak . . . . . . 63,805-42 

viszontbiztosítási di jak 211,141-71 274.017-13 
Az 1911. évben függőben marad t károk ta r ta léka 

V. Egyéb bevételek. 
Szelvény-, takarékpénztár i , váltó- és egyéb kamatod, valamint ár-

lolyam-nyereség idegen pénznemek u t á n — — — 
Társasági házak t iszta jövedelme — — — 

V A G Y O N . 

fe9.958,774|88 
Mérlegszám!» 1912 deozembor 31-én. 

korona 

100,000 

96,651 
81,204 

64 

24.701,149 

535,909 

1.898,550 
9,308 

420,000 

219,757 
9,038 

1.764,189 
123,016 

73 

korona 

277,856 

2.443,768 

648,795 

1.887,205 

16 

24 

36 

80 

32 

29.958,774 88 

T E H E R . 

Központi pénzkész le t . . 

É r t ékpap í rok és pénzintézeteknél elhelyezett tőkék ; 
ktilön k i m u t a t á s sze r in t . . . . . . . . . 

Tisztviselők és szolgák nyugd i j a l ap j ának ér tékei : 
2.380,000 K Kisbirtokosok országos földhi te l intézete 

6°/o-os záloglevél . . . á 100-— 2.890,000-— 
45 d rb Pes t i haza i első t a k a r é k p é n z t á r i részvény « 17,000-— 765,000'— 
Átmene t i kamatok 55,916*66 

«Ormódi Ormody Amélie a lapí tványa» értékei : 
50,600 K Kisbirtokosok országos löldhitel intézete 41/a°/o-os 

záloglevél .. . . . á 96'— 48,576*— 
Átmene t i kamatok . . . ... 379-M) 

Első magyar á l ta lános biztosító tá rsaság «Tűzoltók segélyalapja« értékei, l e t é tben 
a m . kir . á l lampénztárban 

Á t m e n e t i kamatok __ __ 

Leszámí to l t vál tók. . . . . . . . . . . . . . 

Társasági házak . . . . . . . . . 

Különléle adósok : 
aj Pénzkész le t és maradványok a képviselőségeknél . . . . . . 
b) Maradványok idegen biztosító in tézeteknél . . . . . . 

Jégbiztosi tási osztály folyószámlán 

475,877 33 

33.946,123 42 

3.210,916 66 

48,955 50 

68,378 27 

426,927 29 

1.027,228 72 

3.583,959 92 

2.842,332 50 
1.608,110 03 

1.529,068 88 

48.767,878 52 

Készvényalaptőke te l jesen befizetett 3000 egész részvény à 2000 korona és te l jesen be-
fizetett 2000 fél részvény à 1000 korona 

Nyereménytar ta lék — . . . — — — — — 
Külön ta r ta lék* - — 
Jégbiztositási külön t a r t a l ék - — 
Készpénzdij tar talék a viszontbiztosí tot t rész levonásával és minden meg-

terhelés nélkül : 
a) tüzbiztosi tási d í j t a r ta lék — 
t ) száll í tmánybiztosítási dí j tar talék 
c) jégbiztosi tási d í j t a r t a lék 
i ) bei 

12.116,540-77 100,000-— 
667,649 31 
440,000' — 

711,868-95 
81,719-PS 
26 419-64 

8,979-81 

betörésbiztositási dí j tar talék — — 
Függő károk t a r t a l éka : 

a) tüzbiztositási függő károk ta r ta léka 
t ) szál l í tmánybiztosí tási függő károk ta r ta léka 
c) jégbiztositasi függő károk t a r t a l éka . . . . . . - — 
d) betörésbiztositási fíiggö károk tar ta léka — — — 

Különféle hitelezők.. 
F.lőbbi évekről eddig fel nem vett osztalékok — — — — — — 
Tisztviselők és szolgák nyugdijalapja** . . r 
Különléle alapok : 

a) Első magyar á l t a l ános biztosító t á r s a s á g «Félszázados a lap»— 
b) Első magyar á l ta lános biztosító tá rsaság «Lévay-alap» . . . - .-
c) Első magyar á l ta lános biztosító t á r saság «Ezredéves alapítvány» 
d) Ormody Vilmos-alap — — 
e) Ormódr Ormody Amélie a lap í tványa — 
f) Első magyar á l ta lános biztosító t á r saság «Tűzoltók segély-

alapja* . . . . . . . . . . . . . . . — — — — --- ' 
Életbiztosítási osztály folyó s z á m l á n . . . — — — — 
1012. évi nyeresén 

* Az idei hozzá já ru lásokka l 6 664,589 K 85 f-re emelkedik. 
** A m a t h e m a t i k a i mérlegben szereplő kü lön a lappal , va lamin t az idei hozzá-

já ru lássa l 4.081,287 kor . 09 fillérre emelkedik . 

8.000,000 
8.000,000 
5.922,568 
2.000,000 

13.324,190 

500,00,*— 200,00j* 100,0 0*— 
100,000* -
50,845*50 

828,987 
838,292 

8,0.5 
3.214,349 

1.019,223 
1.991,541 
3.620,700 

48.767,878 

10 

38 



K I A D Á S O K . II. Életbiztosítási Halét, ötvenedik évi lApaaámla 1912. |nnnAr l-tííl deczember 31-lg. B E V É T E L E K . 

Visszavál tot t kötvényekért -
Halá lese tek után kifizetett kárösszeg 
Le já r t k iházasi tás i tökékért 
Kiházas i tás i biztosításoknál haláleset következtében dí jvisszatér í tés 
Függőben levő károk és dí jvisszatér í tések tar ta léka 
Függőben levő kiházasi tási tőkék tar ta léka 
Éviaradékokért 
Bélyegekért . . . . . . . 
Irodai bér , postadi jak, nyomtatványok, uti- és egyéb költségek . . . 
Tiszt i fizetesek 
Adóért 
Orvosi d i j aké r t / . . . 
Szerzési és d i jbehaj tás i költségek 
B e h a j t h a t l a n tar tozások le i rása — .. . 
Kisorsolt biztositások ta r ta léka r _. 
Dí j t a r t a lék ez év végén . . . 
1012. évi nyereség -

korona 

756,082 
4-22,21 

korona | f 
3.871,572 
5.526,615 
5.094,716 

64,618 

1.178,296 
580, S5Ö 
505,388 

1.550,420 
338,725 

58,234 
204,886 

1.910,151 
27,587 
4,000 

161.928,309 
1.792,632 

A nriult évből áthozott díjtartalék 

Befolyt dijak: ez évben kiállított kötvények után ... . 

az előbbi években kiállított kötvények után 

a biztosított töke emelésére fordított nyeremények 

Illetékek 

2.745,465 

124.327,391 

124,166 

Levonva : tBrölt kötvények és d i j n y u g t á k . . . 2.067,691 K 30 f . 
• viszontbiztosí tási di jak . . . 1.064,718 « 35 » 

Kamatjövedelem 

Mult évi függőben volt károk és díjvisszatérítések tartaléka 

Mult évi függőben volt kiházasitási tőkék tartaléka 

VAGYON. 
184.137,012 74 

Mérlegszámln 1912. deczember 31-én. 

korona 

27.791,506 

8.132,409 

726,888 

400,399 

151.188,576 36 
korona f 

24.659,097 

7.167,561 

1.126,788 04 
184,137,012 74 

T E H E R . 

Értékpapírok és pénzintézeteknél elhelyezett tőkék külön k imuta tá s szer in t 
Túlélési csoportok értékpapírjai: 

80,800 K n. é. magyar k í r . 4 % - o s korona já radék á 84 korona 45 fillérrel 68,235 R 60 f. 
6,500 K n . é . M. íöldhi te l in tézet i 4°/o korona záloglevél 88 5.720 « — « 

Átmene t i kamatok . . . . . . . 
Jelzálog-kölcsönök — . . . — . . . 
Kötvény-kölcsönök . . . 
A központ tar tozása folyószámlán — . . . 
Vezér- és főügynökségek és mások tar tozásai 

139.008,344 

73,955 
1.142,412 

473,100 
19.718,755 
1.991,541 
4.801,531 

02 Díjtartalék 
levonva a viszontbiztosí tási d í j t a r t a léko t 

Biztossági alap . 
Kiházasi tási tőkék nyereménye 

167.355,610 kor. 15 fill. 
5.437,800 « 47 . 

Függőben levő károk és dí jvisszatér í tések tar taléka 
Függőben levő kiházasi tás i tőkék t a r t a l éka 
Túlélési csoportok számlá ja . . . 
Előre fizetett d i j ak 
Fel nem vet t nyeremények 1911. évről 
Kisorsolt biztosi tások tar ta léka 
Viszontbiztosító intézetek és mások követelései 
1912. évi nyereség 

167.209,689 < 
Értékpapírok és pénzintézeteknél elhelyezett tőkék i 

161.928,309 63 
1,172,375 41 

822,203 Í6 
756,082 60 
42-2,213 58 

74,029 23 
36,92 i 34 

18 72 
4,000 — 

200,849 46 
1.792,63-2 45 

167.209,639 66 

Az e lemi ágazatok mérlege szerint 33.946,123 K 42 I 
Az é le tb iz tos í t á s i ágazat mérlege szer int 139.0"8,344 K 20 f 

a ) É r t é k p a p í r o k : 
11.839,000 K Magyar földhi te l intézet i 8>/a°/o-os záloglevél à 77-— 
17.754,800 t Magyar fö ldhi te l in tézet i 4%-os záloglevél • 88- — 

« « « t a l a j j av i t á s i 4%-os záloglevél . . . • 88-— 
« Kisbirtokosok országos földhi te l intézete 4°/o-os záloglevél « 86- — 
• Kisbirtokosok országos földhi te l in lézete 4'/2%-os záloglevél « 96-— 
« Kisbirtokosok országos földhi tel intézete 5°/o-os záloglevél « 100-— 
« Pest i haza i első t aka rékpénz tá r 4%-os záloglevél i 86 — 
« Pesl i hazai első t aka rékpénz tá r 4'/20/o-os záloglevél • 9 8 1 5 
« Pes t i magyar ke reskede lmi bank 4°/o-os záloglevél « >7- -
• Pest i magyar ke resked Imi bank 4>/2°/o-os zá o^-lovél . . . • »7-— 
« Pest i magyar kereskedelmi bank 4Va°/o-os községi kötvény « 96 — 
« Magyar jeízálog h i t e lbank 4%-os záloglevél . . « 86- — 
« « « « 4°/o-os záloglevél f r t ban . . . « 84-— 
« « « « 4W/o-os « . . . « 96-— 
« « « « 4l/a°/o-os községi kötvény « 97*— 
« Magyar országos központi t a k a r é k p é n z t á r 4°/o-os záloglevél . 87-— 

2.973,000 « Magyar országos központi t a k a r é k p é n z t á r 41/2°/o-os záloglevél « 97*— 
4.553,400 « Egyesült Budapesi- lővárosi t aka rékpénz tá r 4°/o-os zálouievöl « 88-— 

Egyesült Budapest-fővárosi t aka rékpénz t . 41/2%-oszálogievel . 97*— 
Magyar leszámítoló és pénzváltó bank 4°/o-os záloglevél . . . « 89-50 
M a. 'yar leszámítoló és pénzváltó bank 41/2°/o-os zálog'evél « 97-50 
Oszt rak-magyar bank 4°/o-os záloglevél — « 92*— 
Migya r agrár- és j á - a d é k b a n k 4V2°/o-os záloglevél « 96-— 
Temesvár i első t aka rékpénz tá r 41/2°/o-os záloglevél « 96-80 
Belvárosi t aka rékpénz tá r 4V2°/o-os záloglevél « W — 

Átvitel 

13.895,800 
1.725,000 

14.948,600 
3.970.000 

10.229,600 
9.415.1 00 

10.766,400 
2.990,000 

900,00 ) 
5.014,900 

100,000 
8.187,000 

985,000 
7.340,500 

3.504,000 
3.912,000 1.000.000 
2.000,000 

990,000 
712,000 
585,000 

172.954,467 44 

9.116,030 
15.623,784 
12.228,304 

1.488,500 
14.850,656 
3.970,000 
8.797,45 
9.24»,822 
9.856,768 
2.900,300 

864,01)0 
4.311,814 

84.000 
7.859,520 

955,450 
6.386,235 
2.883,810 
4.006,992 
8.898,880 — 
3.501,240 

975,000 
1.840,000 — 

950,400 -
689,216 — 
567,450 — 

126.352,627 50 

450,0 0 
804,000 
250,000 
249,000 
150,000 
150,000 
100,000 

7.7f0,000 
3.056,200 
2.000,000 
1.450,000 
1.000,000 

998,000 
440,000 

1.211,900 
12,749 
2,493 

531 
300 
250 
20 

Áiliuzat ... ... 
K Aradi polgári takarékpénztár 5°/o-os záloglevél á b9.90 
• Magyar k i r . 4°/o-os korona já radék • 84-45 
o Budapest i t ak . és orsz. zál . köles. r .- t . 41/*°/oos záloglevél « 97.25 
• Pozsony város i 4°/o-os kötvény « 91.— 
« Országos közp. hi telszöv. 4l/2°/Q-os kötvény « 97 50 
« Horvát országos bank 41/2°/o-os záloglevél « f-8-— 
. Horvát első t aka rékpénz tá r 4Vs°/o-os záloglevél « 96-60 
« Trieszt-parenzói h. e. vasút 4°/o-os elsőbbségi kö tvény . . . « 99*90 
« Osztrák 4%-os korona já radék « 85.70 
n « á l l ami 4-3ff>/o-os fo lyószámlakölcsön 
» «Rudolfsbahn» á l lamadósság 4°/o-os kötvény . . . . . . « 86-50 
« Oberoes tcr r Landes -Comm. Cred i t ans t . 4l/*°/o-os záloglevél « 97-50 
« Wiener Verkehrs-Anlagen-Anleihe 4»/i-os kötvény « 85-60 
« Egíes i te t t á l lamadósság 42/io°/o-os ezüs t já radék « 87-75 

Lire Olasz j á r a d é k — — — — — . . . — 
drb Magyar-Francia bizt . r . - tá rsasági részvény « 220-— 

• Haza i á l t . bizt. r . - társasági elsőbbségi részvény . . . « 260-— 
s «Securitas» viszontbizt . t á r saság i részvény « 1.120-— 
« Bécsi élet- és j á radékb iz t . in téze t i részvény « 725-— 
« Bécsi biztosító t á r saság i részvény « 470'— 
« Osztrák-Magyar bank részvény « 1,873"— 

Besztercebánya—brezovai és p isk i—vajdahunyaJ i va su l i kötvény 
Különféle ér tékpapírok . . 

t ) Pénzintézeteknél elhelyezett tőkék: 

Folyó számlára és t a k a i é k b c t é . k e n t 
Fedeze t mellet t 

5.596,822 K 42 f 
17.28 >,543 K 17 f 
Összesen . . . 

126.352,627 
404,650 
256,728 
243,125 
226,590 
146,250 
147,000 

9C.500 
7.772,220 
2.619,163 
2.000,000 
1.264,250 

975,000 
863,290 
386,100 

1.158,174 
2.804,780 

648,180 
594,720 
217,500 
117,510 
37,460 

732,593 
82J300 

60 

40 

150.077,101 

22.877,365 
172.964,467 

B u d a p e s t , 1912 deczember 31-én. — Frank Henrik, a központi könyvezés fönöke. Aj igazgatóság : Balaban Adolf, Hajós József, B á r ó Harkányi F r i g y e s , László Zsigmond, Ormody 
Vilmos, Gergely Tódor, igazgató. A fenti z á r számláka t és mérlegeket megvizsgálván, azoka t a törvényben s az a lapszabá lyokban meghatározot t elvek szerint készül teknek és azok egyes tételei t 
a fö- és segédkönyvekkel te l jesen megegyezőknek ta lá l tuk . — Budapest , 1913 m á r c i u s 4-én. — A felügyelő-bizottság : Berzeviezy Albert, B u r c h a r d - B é l a v á r y K o n r á d , N é m e t h Titusz, báró Kad-
vánszky Géza, báró Uechtritz Zsigmond. 
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ÄNGSTER JÓZSEF és FIA 
orgona- és harmonium-gyár, PÉCS. 

O O Alapíttatott : 1867. évben. O O 
A bpest i Baz i l ika n a g y orgonájának épitői. 

Csak e l s ő dijakkal k i t ü n t e t v e . 
Pécsi orsz. kiállításon legelső dí j ja l , állami aranyéremmel kitüntetve. 

Ajánl ják k i tűnő h a n g ú é s erős s z e r k e z e t ű 
l é g n y o m a t u é s e l ek tromos berendezésű 

ORGONÁIKAT 
a l eg jutányosabb árak mel le t t , m ű v é s z i e s 
k iv i te lben, o o o Raktáron k i tűnő h a n g ú 

harmoniumok minden nagyságban. 
Elektromos fujtató készülékek. Á r j e g y z é k e t k í v á n a t r a i ngyen . 

Úrakiilönlegességek nagyszerű választékban. 
Hires Schaffhauseni, 
Omega, Glashütte , 
Eterna, Pateck stb. 

szerkezetek. 
Acél, ezüst v. arany, művészi 
ízléssel kidolgozott tokokban. 
m r Eredeti gyári á rak ! 

Minden óráért több 
évi Írásbeli jótállás! 

Schönwald Imre 
óra- és ékszertelepe 

BUDAPEST, 
Deák Ferenc-utca 21. szám. 

Törzstelep: PÉCS. 
Képes nagy á r j egyzék ingyen és bérmentve. 

OBERBAUER A. UTÓDA 
Budapest, IV., Váci-u. 41. sz. 

A legjobb liirnévnek örvendő és legrégibb 
EGYHÁZI SZEREK 
ruhák, zászlók stb. gyára. 
Árjegyzék kivánatra ingyen és bérmentve. Telefon 167-34 . 

SCHULLER FERENC KÖNYVKÖTI j Ajánlja a m. t. közönség pártolásába 

" j k ö n y v k ö t é s z e t é t . 
(FRITZ JÓZSEF UTÓDA) E l KWBT" Modern és Ízléses kiállítás. "3M9 

14- ! Bámulatos olcsó árak. •• Gyors és pontos kiszolgálás. 

cisorenou rangp. 
Jurisics í&áríon 

harangfelszerelö és 
harangállvány gyáros 

Bpest, Rózsa-u. 51-53. 
Katb. eég. Telefon 77-51. 

I— vágó munkát, u. m. : első-
rendű, tiszta- és tömörhangú 
harangok szállítását, régi ha-
rangok átöntését, régi haran-
goknak Átszerelését Pozdech-
féle forgatható öntöttvas ko-
ronára, esetleg forgatható 
kovácsolt vas koronára. Ki-
kopott csapok kicserélését stb. 
Ezenkívül készit álló és fekvő 
harangvas-állványokat jutá-
nyos áron. :: Költségvetéssel 

szivesen szolgál. j 

TORONYÓRÁKAT 
g y á r t m i n d e n n a g y s á g b a n , e l s ő r e n d ű m o d e r n k i v i t e l b e n a ^ « i . ó a r a n y éremmel k a n t e t e « , k ö u -

Villamosóra és toronyóragyár l 
Budapest, VI., Szív-utca 32. x 

• I 
Budapest székesfőváros szerződéses torony-
órásai. Több arany éremmel kitüntetett. Költ-
ségvetés díjtalan. Előnyös fizetési leltételek. 

Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII. ker., Szentkirályi-utca 28. szám. 
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LIGIO 
TUDOMÁNYOS ÉS TÁRSADALMI KATH. HETI FOLYÓIRAT 
A BUDAPEST] EGYETEM HITTUD. KARA TÖBB TAGJÁNAK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZT] 

Dr. H A N U Y F E R E N C , EGYETEMI TANÁR. 

Megjelenik — július és augusztus hó ki-
vételével — minden szombaton reggel. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal : 
Budapest, IV., Duna-u. 3. 

Előfizetési ár : egész évre K 12, félévre K 6. 
E g y e s szám ára : 50 fillér. (Kapható a Szen t -
István-Társulat könyvk. , IV., Kecskeméti-u. 2.) 

TARTALOM. I. Vezércikk: Miért győzött a kereszt a sas fe le t t? 
I r t a : Tóth T i h a m é r dr . — II. Az örök városból: 1. Respighi bibo-
ros-vicar ius temetése . 2. A Nagy Kons ían / in- jub i leumi ünnep-
ségek megnyi tása Rómában . 3. Egy szemtanú a fehérvasárnapi 
róma i körmenet rő l . 4. Valami a «Collegium Cul torum Marty-
rum»-ról . 5. A j ub i l eumi templomlá toga tások Rómában . 6. A ró-
mai «Tribuna» mesé je egy visszavont enciklikáról . 7. A vat ikáni 
«Museo Egizio» megnyi tása . 8. Emléktáb la X. Piusnak a Late-
r ánban . 9. Frasca t i a lapí tásának évfordulója . — III. Tudomá-
nyos cikkek, közlemények, értekezések: 1. Krisz tus fe l támadása . III. 
P. Schrotty Páltól. 2. Isten léte milyen bizonyosságú igazság ? 
A. F.-töl. 3. Bontó akadály-e a keleti egyházban az egyházi r e n d ? I . 
Rusznák Miklós dr.-tól. 4. Sámuel 11. 5, 8. az ú j a b b ása tások 
vi lágában. Pataky Arnold dr . - tól . 5. A halottégetés. Platz Boni-
fác dr.-tól . — V. Könyvkritika: 1. Léon Désers, chanoine hon., 
curé de Saint-Vincent de Paul, Les idées du dr . Swoboda su r le 
minis tè re pas tora l â Paris . Walter Gyula dr.-tól. 2. Ad. Tanque-
rey, Synopsis theologiae morá l i s et pas tora l is . Jehlicska Fe-
renc dr.-tól. — VI. Katholikus Világszemle : A) Magyarország : 
Egyházmegyei zs inat Gyulafehérváron. B) Ausztria: Az auszt r ia i 
ka th . németek ezévi kath. naggyülése. C) Franciaország: A Bar-
/Tiou-kormány és az egész respubl ika Scylla és Charybdis között . 
D) Nagy-Britannia : 1. A caldey-i bencések ügye. 2. P. Bern. 
Vaughan S. J . J a p á n b a n és Kinában . E) Balkán : Az Osservatore 
Romano az osz t rák-magyar monarch ia pro tek torá tusáró l a ba l -
káni kathol ikusok felett. F) Tibet : Tibet szuverén á l l a m m á lett . — 
IX. Könyvszemle. 

Miért győzött a kereszt a sas felett? 
(A Konstant in- jubi leum alkalmából . ) 

Irta : T Ó T H T I H A M É R D R . 

A j u b i l e u m i évek s z á m a r e n d e s e n megbíz-
ha tó m é r t é k e az ü n n e p e l t e m b e r vagy e s e m é n y 
j e len tőségének . R ö v i d földi é l e t ü n k b e n a huszonö t -
és ö t v e n é v e s é v f o r d u l ó k m á r e s e m é n y s z á m b a 
m e n n e k . C e n t e n á r i u m megö lése csak az e m b e r i -
ség l egk ivá lóbb ja inak j u t osztá lyrészül . Kétszáz-
éves j u b i l e u m r ó l igen r i tkán h a l l u n k . . . É s mégis , 
az a buzgó m a g y a r z a r á n d o k c s a p a t , ame ly ik e 
h ó n a p b a n ú t r ake l R ó m a felé, egy ezerhatszáz 
évvel ezelőtt t ö r t én t e s e m é n y t a k a r ü n n e p e l n i . 
T i zenha t évszázad ja m á r a n n a k , hogy a vé re s 
keresztfa t ö v é b e n k iha j t o t t és h á r o m évszázadon 
keresz tü l v é r b e n fü rde t e t t ke r e sz t ény egyházra 
fe lsü tö t t a s zabadság nap j a , és ily r enge teg idő 

u tán is m a szer te e v i lágon mil l iók ü n n e p l i k 
ezt az é v f o r d u l ó t ; m é g p e d i g ü n n e p e l az egyháztó l 
s zázadokon át kapo t t j ó t é t e m é n y e k r e há lá s szívvel 
g o n d o l ó egész ke re sz t ény t á r s a d a l o m . 

Magánál e fe lemelő t é n y k o n s t a t á l á s á n á l 
m e g n e m állva, i p a r k o d j u n k — ha csak fu tó l ag 
is — számot a d n i m a g u n k n a k az okokró l , a m e l y e k 
azt a v é r e s ká lvár iá i keresz te t d i ada l r a j u t n i 
segí tet ték a p o g á n y t á r s a d a l o m k o n c e n t r á l t 
t á m a d á s a i v a l s z e m b e n . Ha csak á l t a l ánosságban 
is, m u t a s s u n k rá e j u b i l e u m a l k a l m á b ó l a keresz-
t énység által é l e tbeh ivo t t e rkölcs i té telek meg-
becsü lhe te t l en é r t éké re , a m e l y e k n e m c s a k a r ó m a i 
t á r s a d a l o m k o r r u m p t á l t e rkölcs i l evegő jében 
vá l to t t ak ki e m b e r h e z egyedü l m é l t ó ideál is 
m a g a s l a t o k felé s e r k e n t ő ha t á soka t , h a n e m 
a m e l v e k — ö r ö k ö s né lkü lözhe te t l enségük r é v é n — c O 
a ke re sz t énység m i n d e n k o r i f e n m a r a d á s á t is 
b iz tos í t ják . 

V a l a m i vég te lenül f e lemelő az e l lenté t a 
tiszta ker . e rkö lcsök és a p o g á n y vi lág erkölcs-
te lensége közöt t . A p o g á n y s á g m é l y e rkö lcs i 
sü lyedésé t lá tva, a ke resz ténysége t sz inte az 
e m b e r i t e rmésze t r e a k c i ó j á n a k m o n d a n ó k , ha e 
ki fe jezés fé l reér tésé tő l n e m ke l lene t a r t an i . 
A fe l lépő ke resz t énység ké t ségbee j tő á l l apo toka t 
talált maga előt t az e rkö lc sök t e rén . Egy p i l lan-
tás a r ó m a i a k f é n y ű z ő éle tére , az e rkö lc sök o lyan 
sü lyedésé rő l győz m e g m i n k e t , a m i r e az e m b e r i 
t e rmésze te t t a lán k é p t e l e n n e k t a r t o t t u k . Az 
i s tenekkel m á r senki sem tö rődö t t . Gyenge 
o lda la ika t s z í n p a d r a v i t ték s azzal m u l a t t a t t á k a 
közönséget . O t thonuk , t áp lá lkozásuk , szórakozá-
saik, m i n d csak sz iba r i t i zmusró l beszé lnek . N e m 
é le t fen ta r tásbó l et tek, csak az é lvezetér t . «A r ó m a i 
n a p o k i g ül a c i rkuszban , az a r e m é n y e , lakása , 
t e m p l o m a » — ír ja A m m i a n u s Marcellinus. «A n é p 
megha l és neve t» — m o n d t a egy h í res szóno-
kuk . A b a r b á r o k csak végreha j tó i vo l tak a n n a k 
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a halá los Í téletnek, a m e l y e t a r ó m a i a k m a g u k 
m o n d t a k ki m a g u k r a . Kevésnek gazdagsága mel -
let t az tán ot t van a nagy t ö m e g n e k végte len 
n y o m o r a , a szegények k i z sákmányo lá sa , özvegyek-
á rvák gyámol t a l ansága . És a n n a k az éhező 
t ö m e g n e k lá tn ia kel let t a gazdagok h a t á r t n e m 
i s m e r ő testi k u l t u s z á n a k raf f iná l t orgiáit . Poppaea , 
N e r o neje , n a p o n t a 500 s z a m á r tejét haszná l t a 
szépí tőszerü l . Mikor egy r ó m a i vagy pompe j i - i 
e lőke lő n ő fe l te t te gyűrű i t , egysze r re 16-ot te t t a 
k e z é r e ; csak középső u j j án n e m volt , a t öbb i 
n y o l c o n a z o n b a n ke t tősével . Kez tyű t n e m h o r -
dot tak , de k ö r m ü k r e vigyáztak, hogy h a r m o n i -
zá l jon a test színével . S z e m ö l d ö k ü k e t hangya -
to jássa l feket í te t ték , h a j u k a t medvezs i r r a l és 
b a g o l y v é r r e l g o n d o z t á k . T ö r é k e n y szépségök 
m e g ó v á s á r a egész á l la tseregie te t mozgós í to t t ak a 
r ó m a i nők , a k i k n e k e rkö lcse i rő l azt í r ja Seneca 
( f 05. Kr. u.), hogy sz in te á l t a l ános szokássá 
lett, hogy n e m a k o n z u l o k szer in t s zámí to t t ák 
az éveket , h a n e m fé r je ik szer int , ak ikhez hozzá-
m e n t e k , hogy e lvá lhassanak , és e lvál tak, h o g y 
ú j r a f é r j h e z m e h e s s e n e k . (De benef . 3, 16.) 

Es a m i n t m i n d e n anyag i e l ő n y ü k mel le t t 
s em vol tak b o l d o g o k a r ó m a i a k , úgy n e m vol t 
b o l d o g a más ik n a g y k u l t u r n é p , a görögség sem. 
Sze l lemesen jegyzi m e g egy n é m e t í ró, hogy pe r -
zsáknak , i n d e k n a k , s c y t h á k n a k a Kelet n é p e i n e k 
k o m o l y , ősi va l lásos i r o d a l m u k volt , de a görö-
gökné l ez h iányz ik . Nemze t i eposza iban is egy 
e l rablo t t , k é j s ó v á r k i rá lyf ié r t m e n n e k h a r c b a a 
hősök . I s tene ik s i s t ennő ik szenvedé l lye l n y ú l n a k 
a h a r c b a , s m í g O d y s s e u s T r ó j a e lőt t küzd , az-
alat t o t t hon az o rszág s ze re lmes nagy ja i ve r sen -
genek P e n e l o p e kezéér t . «Vagy csak o lvassuk 
Sophokles t» — m o n d j a ugyanez az író. Mily 
név te l en f á j d a l o m beszél t r agéd iá ibó l ! Az e m b e r 
sorsa a vétkezés , j o b b lett v o l n a soha n e m 
születni . Va l l á sukon ra j t a van szenvedé lye ik 
bélyege. Egy V e n u s kel le t t nekik , a ké jnek 
i s t e n n ő j e ; egy Mars a vé re s h á b o r ú k h o z , és egy 
M e r k u r a f e l e b a r á t o m becsapásához . R á n k m a r a d t 
s z o b r a i k n a k c s u k v a a szeme. A t echn ika h i á n y a , — 
m o n d j a a művésze t t ö r t éne t . Persze , hogy az. De 

n e m lá tha t juk-e b e n n e k i t ű n ő s y m b o l u m á t a n n a k , 
hogy a legki fe j le t tebb anyag i k u l t u r a is elégtelen 
az e m b e r i l é leknek az erkölcs i ideá lok né lkü l ! 
Mintha csak azok a g y ö n y ö r ű s z o b r o k ezt m o n -
d a n á k : m i l y szép e m b e r vagyok , de h iányz ik 
be lő l em a l e g f ő b b : a s z e m e m , és ezzel a fény, 
a látás a m a g a s a b b , erkölcs i , é l te tő e szmék i ránt . 

E b b e a v i lágba ál l í tot ta bele Kr i sz tus az ő 
fenséges t a n r e n d s z e r é t . És az a vé re s kereszt fa 
ebbő l a r o t h a d ó mi l i eubő l elő tud ta t e r e m t e n i 
azt, ami t m a e m b e r i k u l t u r á n a k n e v e z ü n k . 

«A p o g á n y és a ker . vi lág köz t az a k ü l ö n b -
ség — í r ja Lacordaire (Pensées . Par i s , 1880. I. 
92. 1.) — a m i egy V e n u s p a p n ő és egy Szent 
Vince-apáca közt.» Miben áll b ő v e b b e n ez a 
kü lönbség , azt itt fe j tegetni n e m szükséges . 

A p o g á n y s á g sű lyedése u t á n mi t köszönhe t 
az e m b e r i s é g a ke re sz t énységnek , azt m e g el-
m o n d a n i itt l ehe t e t l en : k ö n y v t á r r a m e n ő kö te tek 
t a r t a l m á t p á r so rba összefoglalni n e m lehet . 
Csak egyet legyen szabad m e g j e g y e z n ü n k : ahol 
az e lmú l t 2000 év a la t t a t á r s a d a l o m megszi lár -
d í tásá ró l és az e m b e r i n e m bo ldog i fásáró l vol t 
s z ó ; ahol a szel lemi és anyagi k u l t u r a e lőmozdí -
tásán kel let t m u n k á l k o d n i ; ahol g y o m o t kel let t 
a le lkekből k i szedn i és p a l á n t á k a t ü l t e t n i ; ahol 
a csa ládi életet kel le t t megsz i l á rd í t an i , a nő t 
fe lemeln i s a g y e r m e k életét m e g m e n t e n i ; ahol 
a lenézet t testi m u n k á t kel le t t m e g n e m e s í t e n i 
és a r abszo lgáka t fe l szabadí tan i ; ahol fe ls í r t egy 
ki te t t c secsemő hang ja , egy apá t l an á rva zoko-
gása, egy tehe te t len ö r e g p a n a s z o s s z a v a ; ahol 
elszál lot t egy nehéz sóha j t á s a k ó r á g y a k bete-
ge inek a jká ró l ; szóval , ahol csak az e m b e r t , ezt 
a t ö r é k e n y nádszá la t , ö n m a g a tölé emeln i , az 
ö sz tönös t e rmésze t r a b l á n c a i b ó l k i szabad í tan i s 
csüggedt le lkébe ú j é l e tkedve t ön ten i kel let t —, 
Kr isz tus j egyese m i n d i g ott volt , hogy — min-
d e n k o r az e lsők közt, g y a k o r t a m e g egyedü l — 
enyh í t se a szenvedés t , f e l emel je az eleset tet , 
m a g á h o z öle l je az e lhagyot ta t , erőt , bá to r ságo t , 
meleget , f ény t á r a s szon a mi sok gya r ló ságunk-
nak s g y á m o l t a l a n s á g u n k n a k h ideg söté tségébe. 

«Tu pue r i l i t e r pue ros , — kiál t fel a n a g y 

ÄNGSTER JÓZSEF és FIA 
orgona- és harmonium-gyár, PEGS. 

O O Alapíttatott : 1867. évben. O O 
A bpesti Bazil ika nagy orgonájának épitői. 

Csak első dijakkal kitüntetve. 
Pécsi orsz, kiállításon legelső díjjal, állami araoyéremmel kitüntetve. 

Ajánlják kitűnő hangú és erős szerkezetű 
légnyomatu és elektromos berendezésű 

ORGONÁIKAT 
a legjutányosabb árak mellett, művész ies 
kivitelben, o o o Raktáron kitűnő hangú 
harmoniumok minden nagyságban. 
Elektromos fu j ta tó készülékek. Árjegyzéket k ívána t ra ingyen. 
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egyházatya , — for t i t e r iuvenes , qu ie te senes, p r o u t 
c u i u s q u e n o n c o r p o r i s t a n t u m sed et a n i m i 
ae tas est, exerces ac doces . T u f e m i n a s vi r is suis 
n o n ad e x p l e n d a m l ib id inem, sed ad p r o p a -
g a n d a m p r o l e m et ad rei fani i l iar is soc ie ta tem 
casta et fideli obed ien t i a subi ic is . T u v i ros con iu -
g ibus n o n ad i l l u d e n d u m inbec i l l io rem sexum, 
sed s incer i s a m o r i s l eg ibus praef ic is . T u p a r e n -
t ibus lilios l ibera q u a d a m Servi tu te sub iungis , 
p a r e n t e s fdiis pia d o m i n a t i o n e p r a e p o n i s . T u 
f r a t r i b u s f r a t r e s re l ig ionis v incu lo f i r m i o r e a t q u e 
a rc t io re q u a m sangu in i s nect is . T u o m n e r a 
gener i s p r o p i n q u i t a t e m et aff îni ta t is necess i tu-
d i n e m se rva t i s n a t u r a e v o l u n t a t i s q u e n e x i b u s 
m u t u a ca r i t a te const r ingis .» (De m o r . eccl. cath . 
30, 63.) 

A p o g á n y s á g sötét s ivársága lelett ezért 
győzöt t , ezér t kel le t t győzn ie a n n a k a m é l y 
erkölcs i t a r t a l o m n a k , a m i t a «kereszt» szó szá-
m u n k r a kifejez. 

« L u m e n ad r e v e l a t i o n e m g e n t i u m » — m o n -
dot ta az ősz p r ó f é t a a Megvál tóról , és bete l je-
sedet t : az ő keresz t je , a m i t el lenségei a gyalázat 
f á j á n a k szántak , f ény t és e rő t sugá rzó energia-
fo r rássá lett és az is i m m á r ké tezer év óta. 
A középkor i egyházi g y e r t y a t a r t ó k o n a gyer tya-
fénytő l észné lkül lefelé i r a m l ó gy ikok és hü l lők 
mé ly sz imbol i zmussa l jelzik azt a f ény tá rasz tó , 
sö té tséget apasz tó , miss ió t , a m i t az a kereszt fa 
e v i lágon betöl t . E keresz t lett a mi büszkesé-
g ü n k ; e keresz t t a l i zmán lett h a r c o s a i n k kezé-
b e n ; e keresz t e lőt t Í té lnek b í r á i n k ; e kereszt 
ékít i o t t h o n a i n k a t ; e keresz t köszön t i gye rme-
ke inke t a n n y i iskola fa lá ró l ; ez l eg főbb dísze a 
k i rá ly i k o r o n á n a k ; l e g n a g y o b b vigasztalása a 
h a l d o k l ó k n a k , l egfőbb r e m é n y s é g e a keresz t 
á r n y á b a n ö r ö k á l m á t p i h e n ő n e k . A gyalázat fá ja 
volt a k e r e s z t ; m a pedig, ha sze re t t e inke t m e g 
a k a r j u k á ldani , n e m t u d u n k más t c s iná ln i : 
keresz te t i r u n k fö lé jük. 

De a kereszt miss ió ja m é g k o r á n t s e m ért 
véget. 

«Soha n e m f o g o m e lh inni m o n d o t t a Lacor-
daire (i. m. II. 219. 1.) — hogy Isten azér t lett 
e m b e r r é , hal t meg s hagy t a n e k ü n k az evangél iu-
mot , hogy az a s z o m o r ú l á tvány legyen a vége, ami t 
a vi lág t i zennyo lc évszázad ja mu ta t . Nem, mi 
csak a kezdete t lá t tuk , a kész s zob ro t csak a 
jövő fogja látni . A m u n k a hosszú , m e r t n a g y a 
cél és m e r t két e r ő : az is teni gondv i se l é s s az 
e m b e r i s zabadság egyen lő a r á n y b a n vesznek 
részt benne .» 

Igaza vol t a nagy g o n d o l k o z ó n a k . Tá r sada l -
m u n k b a n ú j r a fe l fakad tak a p o g á n y s á g régi 
sebei . E rkö lc s i é l e tünk fekélyei t m á r alig-alig 
képesek e l fedni a t á r s a d a l m i i l l emnek m é l y e b b 
je len tőségüktő l megfosz to t t k o n v e n c i ó s kü l ső -
ségei. E n n e k az ú j p o g á n y t á r s a d a l o m n a k e m b e -
reit, ak iknek «e világ is tene e lvakí to t ta az 
e lméjé t , hogy n e f é n y e s k e d j é k nek ik Kr i sz tus 
d icsőséges e v a n g é l i u m á n a k vi lágossága» (Kor. 
II. 4. 4.), m i m á s m e n t h e t i m e g a megelégede t t , 
h a r m o n i k u s élet s zámára , m i n t a keresz t , Krisztus-
nak a n n y i s z o r s á r b a t a p o s o t t , de m i n d i g d iadal -
m a s a n f e l eme lkedő keresz t je . 

«'Avéyvwv, eyvwv, xaxéyvwv; legi, intellexi, coil-
d e m n a v i » — m o n d t a J u l i a n u s apos ta ta a keresz-
ténységrő l s a p ü s p ö k ö k ezt felelték : «Legisti, 
sed n o n intel lexist i , q u o n i a m si intel lexisses, 
n u n q u a m c o n d e m n a s s e s » . Ez a m i r e m é n y ü n k 
is. Csak t ö b b megé r t é s t a lélek követe lése i , 
k e v e s e b b e l fogul tságot a ke re sz t énység fenséges 
eszméi i r án t és a h i te t len , — d e h o g y is h i te t len , 
csak h i th ideg m o d e r n vi lág i smét ot t fog t é rde ln i 
a keresz t t ö v é b e n . Crois d a n s la c ro ix ! Bárcsak 
az idei jub i l eumi e sz t endő f é n y e s me lege meg-
e rős í t ené a k ö z ö m b ö s v i lágnak hi té t a kereszt -
nek m i n d e n t é le t reke l tő , r e s t a u r á l ó e r e j ében ! 

EE II. AZ ÖRÖK VAROSBÓL EE 

Respicjhi b i b o r o s - v i c a r i u s t e m e t é s e . Rég 
látott Róma olyan nagyszabású gyászszertartást, 
aminő volt Pietro Respighi biboros-vicarius holt-
testének beszentelése a S. Maria sopra Minerva-ban 
március 26-án. A gyászmisét Gius. Ceppetelli kon-
stantinápolyi patriarcha, római Vicegerente, a «Vica-
riate di Roma» I. osztályának főnöke («commissario») 
végezte. A «Cappella Sistina» énekkara Perosi mester 
vezetése alatt adta elő a nevezett mesternek négy-
szólamú Reqiem-jét. Az absolutio-t Vine. Vannutelli 
biboros-piispök adta meg a tetemnek. A főoltár 
mögött a kuriális bíborosok foglaltak helyet (20 bi-
boros), a főoltár két oldalán az örök város összes 
plébánosai és a «Seminario Romano» és a «Semi-
nario Pio» növendékei állottak. Jelen volt a vati-
káni diplomáciai testület is ma jdnem teljes számmal 
a spanyol nagykövettel, Calbeton y Rlanchon-nal 
élökön; az osztrák-magyar vatikáni nagykövetséget 
Pálffy Móric gróf köv. tanácsos és dr. Csiszárik János 
egyházi tanácsos, veszprémi praelatus-kanonok kép-
viselték. Ezenkívül képviselve voltak a vatikáni 
udvari méltóságok, a szerzetes rendek, római kollé-
giumok, a római testvérületek. 

A gyászmise és absolutio végeztével, az elhunytnak 
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tetemét gyászkocsira tették és kettős sorú rendőri 
kordontól környezve a római nagytemetőbe (Campo 
Santo in agro Verano) szállították ki, ahol a Propa-
ganda-Collegium-nak sírboltjában temették el. 

A N a g y K o n s t a n t i n - j u b i l e u m i ü n n e p s é g e k 
m e g n y i t á s a R ó m á b a n . A Nagy-Konstantin-jubi-
leum ünnepségei Rómában Fehérvasárnapon vették 
kezdetöket, még pedig a S. Callisto katakombában. Ezen 
katakomba-ünnepélyt a jubileumi római bizottság 
és a «Collegium Cultorum Martyrum»-egyesület ren-
dezte. Az ünnepély jelentősége abban állott, hogy a 
katakombákban fekvő mártírok vére készítette elő a 
kereszténység győzelmét, másrészt pedig épen a 
S. Callisto-katakombában van eltemetve Melchiades 
pápa (helyesebben: Müliades, 311—314), aki a mila-
nói rendelet idejében uralkodott. (Ugyanott van el-
temetve még Marcus, 337—340, is, míg I. Silvester, 
314 —337, az általa a Priscilla-katakomba felett épí-
tett templomban választott magának sírhelyet.) 

Fehérvasárnapon délelőtt 10 órakor a S. Callisto 
katakombának Miltiades-kriptájában de Waal Antal 
protonotarius. a német Campo Santo igazgatója és a 
«Collegium Cultorum Martyrum» elnöke (magister) 
ünnepélyes szentmisét mondott, amely alatt a salva-
torianusok énekkara szolgáltatta a liturgiái éneket. 
A szomszédos katakomba-folyosók és ki'ipták (pápa-
kripta, S. Cecilia-kripta stb.) mind ki voltak vilá-
gítva és történeti vonatkozású (labarum stb.) trans-
parentekkel diszítve. A S. Callisto-katakombának 
ezen részei egészen megteltek ájtatos közönséggel, 
köztük igen sok egyházi méltóság, és fent a földszí-
nen is nagy tömeg állott. 

Szentmise után a katakombában levő közönség 
Szt. Zephyrinus pápa felső kriptájába vonult, ahol 
Orazio Marucchi commendatore, tanár a mai ünnep-
lésnek történeti keretét és az ünneplés helyének 
(S. Callisto és S. Domitilla-katakombák) jelentő-
ségét ismertette, felemlítve a két katakombában nyugvó 
mártírok neveit és vonatkozásait, amelyek az első 
három keresztény századról nyújtanak tanulságos át-
tekintést. Marucchi beszédének végén a keresztények 
által kivivott békére utalva, bizalmát fejezte ki, hogy 
az egyház a jelen küzdelmek közül is diadalmasan fog 
kikerülni, mint a nemzeteknek nevelőanyja. 

Fehérvasárnapon délután a S. Domitilla kata-
komba felé valósággal özönlött a nép, egyháziak, 
világiak, szerzetesi testületek, intézetek, egyesületek 

stb.; délután 4 órakor indult ki a theophorikus kör-
menet a S. Domitilla-bazilikából, az Oltáriszentséget 
de Waal praelatus vitte, az Oltáriszentség előtt a 
római különféle latin kollégiumok és keleti kollé-
giumok (görög, örmény, kopt, szír stb.) elöljárói és 
növendékei haladtak liturgikus ruhákban ; a római 
jubileumi központi bizottság és a «Collegium Cul-
torum Martyrum» tagjai, valamint számos más egye-
sület vettek részt testületileg a körmenetben. A kör-
menet S. Domitilla-ból S. Callisto felé vonult és a 
S. Callisto-katakomba felett elterülő mezőségen egy 
baldachinumos oltárnál megállott és ott Cassetta bibo-
ros áldást adott az Oltáriszentséggel a résztvevőkre. 
A szép tavaszi idő, a campagna-i idillikus miliő, a 
hivő nép nagy száma és mély áhítata feledhetetlen 
benyomást tett a jelenvoltak leikeire. Ezután a kör-
menet tovább folytatta útját a Via Appia-n át a 
pogány római síremlékek közt a S. Sebastiano ba-
zilikához, ahova megérkezve, Te Deum volt, mely 
után Taccone Galucci c. püspök adott áldást. 

A jubileum ezen első római ünnepsége igen jól 
sikerült. A siker körüli érdem a «Collegium Culto-
rum Martyrum» egyletnek tagjait illeti, kik közt 
főleg Kanzler báró, Orazio Marucchi, G. Schneider-
Graziosi, Enrico Tosi és A. Bevigmani tűntek ki. 

E g y s z e m t a n ú a f e h é r v a s á r n a p i r ó m a i 
k ö r m e n e t r ő l . Római tudósítónk még a következőket 
írja a vasárnapi római körmenetről : 

Fenséges látvány volt a körmenet a «.Via Ap-
pia»- n, amint a S. Callisto katakombától tovább in-
dulva méltóságteljesen közeledett a ciprusokkal öve-
zett S. Sebastiano bazilika felé. A Via Appiá-nak 
hatalmas lávakockákból összerakott kövezetén, melyen 
hajdan a győzelmes római hadvezérek és császárok 
«bigá»-i düböröglek rabszíjra fűzött foglyokat hajtva 
maguk előtt, most szelíd tekintetű papnövendékek, 
szerzetesek, papok, apátok és püspökök zsoltárt zengő 
csapata kisérte dicsőségében a királyok Királyát. 
Ezen az úton, ahol a pogány Róma nagyjainak 
rombadőlt síremlékei felett csak egy-egy szomorúan 
megrezdülő karcsú ciprusfa áll kegyeletteljesen őrt, 
a hivő nép ezreitől kisérve diadalmasan já r ja be a 
vértanuk vére által megszentelt helyeket, a halálá-
ban, a kereszten győzedelmes Isten-ember. 

Jó benyomást tett az, hogy a körmenettől távol-
maradt a turistáknak kegyeletsértő áradata; akik 
jelen voltak, a római hivek, a különféle kath. egye-
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sületek tagjai, lelkesülten énekelték himnuszukat : 
«Istent akarjuk, aki a m i a tyánk; Istent akarjuk, aki 
a mi királyunk.» Ez a historikus környezetben fel-
hangzó himnusz fájdalmas visszhangot keltett a je-
lenlevők lelkében: mikor most az egyház felszaba-
dulásának emlékét ünnepelik, azt kénytelenek látni, 
hogy ez a szabadság most újból bilincsekbe van 
verve, és az új üldözők nem a keresztények vérét 
ontják, hanem fiaiknak lelkéből a vallást igyekszenek 
kitépni. (Szomorú tény az is, hogy a körmeneten az 
iskolai ifjúság csak gyéren volt képviselve és ezek 
sem a körmenetbe beosztva, testületileg). 

A «Collegium Cultorum Martyrum» által ily 
fényes keretben megnyitott Konstantin-ünnepek mély 
benyomást tettek az örök város népére. Talán most 
majd azok is észreveszik ezen jubi leum jelentőségét, 
akik a nagy császár által lerakott alapokat oly 
könnyelműen engedik bontogatni. 

Felemlítjük még, hogy feltűnést keltett az, hogy 
a római hivatalos egyházi körök ezen katakombai 
ünnepélytől úgyszólván teljesen távol maradtak. 

V a l a m i a « C o l l e g i u m C u l t o r u m Marty -
rum»-ró l . Ezt a «collegium»-ot 1879-ben alapítot-
ták a német «Campo Santo»-ban. Ezen egyesület 
célja a mártírok tisztelete azon helyeken, ahol vér-
tanúságot szenvedtek vagy ahol el vannak temetve 
testeik. Az egyesületnek hivatalos helyisége a Campo 
Santoban van, amelynek igazgatója egyúttal «ma-
gister»-e a Collegiumnak. 

A j u b i l e u m i t e m p l o m l á t o g a t á s o k R ó m á -
ban. Fehérvasárnapon nyílott meg a «generalis j u -
bileum»-mal járó búcsú elnyerésének ideje, amely 
alatt a római három főbazilikát (Lateran, Szent Péter 
és Szent Pál) kell meglátogatni a búcsú elnyerése 
végett. A Róma-városi hivek részére külön jubileumi 
körmenetek fognak vonulni a három bazilikához, 
amely körmenetekben az összes római plébániák és 
kath. egyesületek részt fognak venni. A jubileumi 
imádságokat és szertartásokat egy «Vademecum» 
egybefoglalta, amelyet Pustet most adott ki Ró-
mában. 

A r ó m a i «Tribuna» m e s é j e e g y v i s s z a v o n t 
e n c i k l i k á r ó l . Hát ilyenek ezek a liberális világlapok, 
amelyeket, sajnos, sokszor a kath. lapok is kritika 
nélkül követnek. A Tvibuna, Corrieve della Sera és más 
liberális lapok két hónappal ezelőtt jelezték egy pápai 
enciklikának közeli megjelenését, amelynek tárgya 
a Nagy Konstantin-féle jubileum lenne. De múlott 
az idő és az enciklika nem jeleni meg, hanem meg-
jelent helyette egy kurta pápai breve, amely általános 
jubileumot hirdet. Most a Tribuna azt újságolja, hogy 
az enciklika már kész volt, de utolsó pillanatban 
visszavonták, mert a római kúriában az utolsó pilla-
natban észrevették, hogy a milanói rendelet vallási 
szinkretizmust és más, modernista tévelyekkel rokon 
tanításokat tartalmaz, amiért aztán a pápa elállott 
volna az enciklika közzétételétől. 

Az «Osservalore Romano» kijelenti, hogy a fel-
tételezett enciklika sohasem létezett, hogy az tehát 
csakis a hirlapirók agyában született meg. Miért is 
felesleges Nagy Konstantin edictumának doktrinalis 
tételeit elemezni vag}' védelmezni ; az egyház nem is 
a rendeletnek valóban bizonyos indifferentizmust 
valló (a különféle vallásokkal és a keresztény szek-
tákkal szemben) doktrinális szövegeért, hanem a 
benne foglalt, az egyháznak szabadságot adó rendel-
kezés tényeért tartja nagyra a rendeletet és az azt 
kibocsátó császárt. 

A v a t i k á n i « M u s e o Egiz io» m e g n y i t á s a . 
A Vatikánban XVI. Gergely pápa 1838. évben egy 
egyptomi muzeumnak vetette meg alapját, amely 
IX. Pius és XIII. Leo pápa alatt folyton bővült, de 
még tetemesebben gazdagodott 1904. évben, amikor 
Orazio Marucchi, a muzeum igazgatója, Egyptomból 
különféle régiségeket hozott, köztük egy 5000 éves 
stele-1 (feliratos kőtuskó), amely a Cheopspiramis 
(4000. év Kr. e.) egy őrének, egy egyptomi papnak, 
sírján állott. Újabban még egyéb régiségekkel is 
gazdagodott. Mindezen tárgyak azonban eddig nem 
voltak szakszerűen rendezve, főleg a kisebb tárgyak 
és a feliratos papyrusok, amelyek vaskos keretekbe 
foglalva nehezen is voltak tanulmányozhatók. A rende-
zésnél Marucchi-nak segítségére voltak technikai 
szempontból P. Ehrle könyvtárigazgató, A. Galli, a 
pápai muzeumok igazgatója és fia G. Galli, továbbá 
Leop. Silli és Castellani, tudományos szempontból 
pedig dr. G. Schneider-Graziosi. A rendezés munkája 
most befejeződvén, a múzeumot márc. 25-én meg-
nyitották a közönségnek. 

Az új rendezésnél a kisebb tárgyakat két 
teremre osztották szét : az egyikben vannak a sacral-
archaeologiai tárgyak, vagyis az istenségek szobrai 
és vallási szerelvények, a másikban («sala funeraria») 
a sepulchral-archaeologiai tárgyak, amelyek közül 
kiemelkednek a «Halottak könyvé»-nek VI. fejezetét 
tartalmazó hieroglif feliratok, rávésve különféle 
szobrocskákra. 

Az egyptomi papyrusok külön két terembe 
kerültek. A rendezésnél mindenekelőtt különválasz-
tották tőlük az ugyan Egyptomban talált, de nem 
szorosan vett egyptomi papyrusokat (görög papyrusok, 
kopt papyrusok) és ezeket a vatikáni könyvtárba 
helyezték át, míg viszont onnét áthozták az egyptomi 
muzeumba az eddig ott őrizett egyptomi (hieroglif 
és hieratikus irású) papyrusokat. A papyrusokat 
először gondosan összeállították és ekkor több, eddig 
különálló csonka darabban felismerték a kiegészítő 
részét egy másik, külön helyen őrizett csonka darabnak. 
Minden papyrus négyszögletes keretbe két kristály-
üveglap közé került úgy, hogy a lapok mindkét 
oldalról tanulmányozhatók. 

Az egyik papyrus-teremben egy külön üveg-
szekrény 20 ostraka-1, feliratos cserép-darabot, tar-
talmaz, démotikus és kopt feliratokkal. Az ostrakák 
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tudvalevőleg olyan pót-anyagul szolgáltak a drága 
papyrus helyett. 

Egy kiilön teremben vannak a római korból 
származó egyptomi vallási régiségek, amelyek közül 
felemlítendő egy dombormű, amely az Apis-bika 
imádását ábrázolja; ez a dombormű egy római Isis 
és Serapis templomból származik; továbbá egy kolosz-
szális Isis-fej, amely ezen istennőnek a Campus 
Martius-on levő római templomából való. Ezen 
teremben van felállítva a Domitianus császár által 
felállított és később a Maxentius-féle cirkus-ban állott 
obeliszknek két töredéke (az obeliszk többi része 
fennmaradt a piazza Navona-n álló Bernini-féle fon-
tana csúcsán), amelyek eddig észrevétlenül hevertek 
ezen múzeum egyik szegletében. 

A rendezésnek egyik szembeszökő újítása az is, 
hogy az egyes szekrények és tárgyak felett magya-
rázó táblákat alkalmaztak. 

Az egyptomi muzeum rendezésével egyidejűleg 
ment végbe a vatikáni görög-római múzeum újból 
való rendezése is, ahol egy új emléktáblával örökí-
tették meg a pápáknak e múzeumok körül szerzett 
érdemeit. 

A «Museo Egizio»-nak fentismertetett rende-
zését maga Orazio Marucchi írja le az Osserv. Rom. 
márc. 26. számában. 

E m l é k t á b l a X. P i u s n a k a L a t e r á n b a n . 
X. Pius pápa a Lateráni bazilikában, amely a római 
pápának székesegyháza, a maga költségén többféle 
restauráló munkát végeztetett a mellékhajókban, a 
mennyezeten és a nagykapun. Ezen áldozatkészségei 
a lateráni káptalan azzal hálálta meg, hogy a «Cap-
pella Massimo» ajtajánál emléktáblát állított fel. 
Az emléktáblát Fehérvasárnap leplezték le. Az em-
léktáblán e szöveg olvasható: «Pius X. P. M. Basili-
cam principem pari, ac decessor, cura complexus, 
tectum et laquearia vetustate corrupta, deinceps alas 
et pronaum, in prist inum decus resti tűit, operibus 
amplis. Quae dedicala sunt per saecularia Constan-
tiniana anno MDCCCCXIII. Munificam eius provi-
dent iam Ordo Canonicorum et Clerus perpetuitati 
commendandam censuerunt.» 

F r a s c a t i a l a p í t á s á n a k é v f o r d u l ó j a . A Rómá-
tól délkeletre, az albano-i hegyek közt fekvő Fras-

cati 1191-ben épült, akkor, mikor ezen évben a 
római polgárság megúnva a tusculum-i grófok zsar-
nokoskodását, a földig lerombolták a tusculum-i 
fellegvárat, amelynek romjai még most is rémmesé-
ket susognak a turista fülébe a Theodorá-król, Maro-
ziáról, Crescentius-okról és az általuk a pápai trónra 
erőszakolt méltatlan sarjaikról. (Pornocratia.) 1191-
ben eltűnt a föld színéről Tusculum ; Cicero, Lucul-
lus és Cato villáinak romjai mellé kerültek a tus-
culum-i fellegvár romjai is. 

Tusculum lerombolása után a tusculum-i vár-
hegy tövében már régebben fennálló Frascata (Fras-
cati) nevű falu fellendült és virágzó kis városkává 
fejlődött. Ennek az újjászületésnek ünnepét üli Fras-
cati városa évenkint március 26-án. Az idén is meg-
tartották e napot a szokásos ünnepségekkel. Az is-
kolák ifjúsága és a város lakossága katonazene 
hangjai mellett felvonultak Tusculum romjaihoz, 
ahol a város tanácsa is megjelent. Lakoma, zene és 
ének mellett töltötték el gondatlanul a jó frascati-i 
polgárok a szép tavaszi napot, boldogan énekelve a 
tusculum-i himnuszt, amely régi elnyomatásról regélt 
nekik ott a Cicerótól Crescentius-ig" terjedő időket 
jelző romok közepette. 

III. TUDOMÁNYOS CIKKEK, e/o <*> 
cd KÖZLEMÉNYEK, ÉRTEKEZÉSEK 

JÇrisztus feltámadása. III. köz lemény. 

IV. 
1. A régi racionalizmus szellemi rémszülöttei 

Krisztus feltámadását illetőleg ma már a fejlődés 
kereke alá kerültek. Már el vannak temetve. Ma mái-
nem hiszik azt, amit még 50—60 évvel ezelőtt a 
szigorú kritika tudományos vívmányainak hirdettek. 
A mindjobban kialakuló kriticizmus gyermekkorá-
nak nevezik azon időket, melyek ilyen kézzel fog-
ható lehetetlenségeket hoztak napvilágra. 

Kalthoff, Pfleiderer, Wrede, Furrer, Harnack, 
Loisy, Tyrrel, Schnitzer és több racionalista és mo-
dernista már más utakon járnak. De ők sem hisznek; 

M m i toiïii. 
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ép úgy, mint elődjeik. A csodától való félelem még 
fokozódott. Egyrészt azt állítják, liogy úttörőik né-
zetének nincsen létjogosultsága, de másrészt el kell 
ismerniök, hogy a közös alap, az evangélium, ugyanaz 
maradt ; világosságát a feltevések és nézetek sűrű 
sokasága nem tudta elhomályosítani. Tehát új irá-
nyokat kell jelezni ! Eljárásukat már Goethe jelle-
mezte Faust-jában, mikor finom-finom iróniával 
mondja : 

Im Auslegen seid nur recht munter, 
Legt ihr nicht aus, so legt ihr unter. 

Krisztus feltámadásának koronatanúi az apos-
tolok. Sziklaszilárd meggyőződésükben, melyet élet-
halál-megvető bátorsággal és tűzzel hirdettek a Je-
ruzsálemben összesereglett nép ezreinek, józanul 
kételkedni nem lehet. Csak két magyarázat lehetsé-
ges. Vagy meggyőződésbeli tanúi az apostolok Krisztus 
tényleges feltámadásának, vagy pedig öntudatlan 
rabjai egy üres fantomnak, melyet vak fanatizmus-
sal, még életük árán is hirdetnek népeknek, nem-
zeteknek, mint történeti lényt és való igazságot. Egy 
harmadik álláspont észszerűtlen, nincs alapja. Meg-
dönti a tények kemény logikája. 

Az utóbbi nézet, az ú. n. szubjektiv-viziós fel-
tevés (subjective Visionshypothese) ma a legelterjed-
tebb. Strauss és Renan voltak előharcosai, legújabban 
Harnack — nézetére még alább rá fogunk t é rn i—és 
a német protestantizmus negativ irányú theologusai 
csatlakoztak hozzájuk. 

Sok gonddal és elmélettel, csillogó dikcióval és 
erőltetett objektivitással igyekeznek az evangélium 
egyszerű s világos szavaira fényt deríteni s nézetü-
ket megalapozni. Azt állítják, hogy rajongó szere-
tettel körülvett uruk és mesterük tragikus halála 
mélyen megrendítette az apostolok és tanítványok, 
különösen a nők lelkivilágát; feldúlta kedélyüket, 
felizgatta idegzetüket s fantáziájukat a hallucinációig 
fokozta úgyannyira, hogy lelkük egyensúlyával el-
vesztették józan Ítélőképességüket; összezavarták az 
egyszerű képzelet szüleményeit a való tényekkel s 
a halálnál is erősebb szeretetüknek alakító ereje ki-
formálta a lelkükben lebegő-libegő Krisztus-képből 
a legmegrázóbb drámát, melynek csodálatos hatását 
az emberi szivekre a világon még eddig semmi felül 
nem múlta : Jézus Krisztus halálát s feltámadását, 
mint ma hisszük. 

Világos, hogy Krisztus feltámadásának magya-
rázatára felállított hipothezisek között ez a legradi-
kálisabb. A történelmi gondolkozáshoz szokott em-
ber előtt felfoghatatlan eljárás ez, mert kevés törté-
nelmi esemény van, lényeges, alapvető hitágazataink 
között egyetlen egy sincs, mely oly biztos, szilárd 
történelmi alapokon nyugszik, mint a feltámadás. 
Lélektanilag azonban megmagyarázható. Mert, ki a 
psycho-physikai csodálatos lehetőségek majdnem vég-
telen láncolatán valaha végigtekintett, az meg fogja 
érteni, miként jöhetnek ily gondolatokra azok, kik 

a kegyelmi, a csodák világát el nem ismerik s a 
természet okozati összefüggésének határát túllépni 
merő lehetetlenségnek tartják. Annak nem okoznak 
nehézséget a hirhedt Renannak szellemes perfidiával 
megszerkesztett sorai, melyekkel vakmerő könnyel-
műséggelmilliók szivéből kitépte a boldogító Krisztus-
hitet: «Le cr i : Il est ressuscité! courut parmi les 
disciples comme un éclair. L'amour lui fit trouver 
partout une croyance facile. Que s'était-il passé . . . 
Ça est ce que, faute de documents contradictoires, 
nous ignorerons á jamais. Disons cependant que la 
forte imagination de Marie de Magdala joua dans 
cette circonstance un rôle capital. Pouvoir divin de 
l 'amour! moments sacrés où la passion d'une hallu-
cinée donne au monde un Dieu ressuscité!» (Vie 
de Jésus.) 

2. Vizsgáljuk, vájjon a kifejtett nézet megállhat-e 
a komoly, józan kritika előtt. E feltevés hivei azt 
mond ják : az apostolok és tanítványok vízióknak s 
hallucinációknak rabjai voltak, mikor Krisztust halála 
után látni vélték. Mi a vizió, hallucináció? Érzéki 
csalódás; érzékeinken nyugvó tapasztalatok, észre-
vételek, külső reális alap, objektum nélkül. Abnor-
mális lelkiállapot, mely a lélek és test között fenn-
álló kölcsönhatás rendellenességében, megzavarásá-
ban leli magyarázatát. Pszichológiai alapját képezik 
a hallucináló, a vizionárius lelkivilágnak gondolata, 
képzeleti, nézetei, hangulata stb. ; tehát testi és lelki 
diszpozíciók, mely diszpozíciók azonban minden egyes 
embernél más és más forma szerint alakulnak, a 
vérmérséklet, a nevelés s a legkülönfélébb körülmé-
nyek befolyása szerint. 

Erre az álláspontra helyezkedve leküzdhetetlen 
nehézségekbe ütközik az említett feltevés. 

Azt mondottuk, hogy a viziók s a hallucinációk 
lélektani alapja, feltétele a vizionárius lelkivilága, 
nézetei stb. Víziója, hallucinációja tehát senkinek 
sem lehet arról, miről fogalma, képzete, ideája 
nincsen. Már pedig tudjuk, hogy Krisztus kortársai-
nak a halottból föltámadás ideája — az általános 
föltámadás előtt — teljesen ismeretlen volt. Bizo-
nyíték reá Illés és Henoch, kiket nem megholtnak, 
hanem idő és térből kiemeltnek gondoltak. 

A hallucináció és vizió továbbá psycho-physikai 
diszpozíciókat tételeznek fel a vizionáriusban, melyek 
minden emberben más- és másképen alakulnak ki 
a legkülönfélébb körülmények szerint, mint fennebb 
mondottuk. Ha tehát elfogadjuk, hogy a tanítványok 
és apostolok hallucináltak, mikor Krisztust látták 
halála után, elfogadjuk indirekte azt az észszerűtlen-
séget, hogy az e diszpozíciókat meghatározó körül-
mények egyszerre — Krisztus halála után — érvé-
nyesítették volna ugyanazt a képet eredményező 
befolyásaikat és ugyancsak egyszerre — Krisztus 
mennybemenetelénél — mikor u. i. Krisztus utoljára 
jelent meg az apostolok előtt, hatáson kívül helyez-
tettek volna e befolyások. És mindez több száz em-
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bérnél! «Ez pedig sokkal nagyobb csoda — mondja 
egy modern pszichiáter (Dr. H. Knurr: «Christus me-
dicus ?») — mint a csodák csodája, a feltámadás maga.» 

Hajótörést szenved teljesen e feltevés a követ-
kező gondolatokon. Tudjuk, hogy az apostolok és 
tanítványok nemcsak ugyanazt az értéket tulajdoní-
tották a feltámadásnak, mint a többi gondolataik-
nak, hanem lelkük egészen meg volt töltve vele, a 
legelső helyei foglalta el. A modern pszichiátria pedig 
azt tanítja, hogy ha a hallucináció abba a stádiumba 
érkezett, amelyben összezavarja érzéki csalódásait a 
való tényekkel s az előzőket az utóbbiakkal azono-
sítja, beszámíthatatlan lelki állapotban van, elmebeteg. 
(L. Hoche: Handbuch der Psychiatrie p. 647—656., 
cit. : Hüher.) Az apostolok eszerint tehát elmebajosak 
voltak. Elmebajosak nem írnak örökérvényességű 
elvekkel és gondolatokkal megtöltött leveleket, nem 
lérítik meg a világot, nem állnak szolgálatába oly 
királynak, kinek országa nem e világból való! 

Azt vetik továbbá ellen, hogy az apostolok ren-
dületlenül bíztak Krisztusnak a halál felett való 
diadalában, várták a feltámadást. De az evangélium 
világos szövege épen az ellenkező meggyőződést 
kelti fel bennünk. A tanítványok Krisztus halála 
után hideg, visszatartó, majdnem szkeptikus lelkü-
letűek. Mindent ámításnak, csalásnak, reális alapot 
nélkülöző tüneménynek tartanak. Az átlagos köz-
embernek jellemző sajátsága, a számító, praktikus 
érzék, itt sem hagyta el őket. Nagyon is élesen kü-
lönböztettek a vizió, látomás s a való tények között. 
Víziójuk többször volt, pl.: Ap. csel. 16., II. Cor. 12 
(Pál), Ap. csel. 10 (Péter); s épen ez bizonyítja, hogy 
most a való tényt nem zavarták össze képzeletük 
szülte fantazmákkal, mondja Pfleiderer contra Har-
nack. Ha egyetlen egyszer jelent volna meg Krisztus 
a tanítványok előtt, akkor már nagyobb nehézségekbe 
ütköznék az igazság meghatározása. De ő többször 
jelenik meg nekik s hosszabb időre. Kora reggel s 
napnyugtakor, ma az összes tanítványoknak, máskor 
meg csak az apostoloknak, majd bejelenti jöttét, 
majd váratlanul lép körükbe a szeretett mester, a 
«béke veletek» ajakán. De így sem hisznek mindig.. . 
szellemet vélt látni szemük. Csak miután velük evett 
s őket biztatóan felszólította, hogy tapintsák meg 
kezeit és lábait, s lássák, hogy a léleknek húsa s 
csontjai nincsenek, oszlott el kételyük, s tünt el habo-
zásuk. 

Nem voltak könnyenhivők sem az apostolok. 
Hideg szkepszissel fogadták a hírt, melyet a sírtól 

visszatérő asszonyok örömmel hoztak. Az evangélium 
lakonikus megjegyzéséből : «et non crediderunt», 
kisugárzik, hogy tisztában voltak a tanúk megbíz-
hatóságában s ismerték a női természetet, annak egyik 
legjellemzőbb tulajdonságát : a könnyenhivést. Csak 
nők hozták a hirt — nem hisszük s balgaságnak 
minősítették az egészet. Az ugyanazon örömhírrel 
Emmausból visszatérő két tanítványnak sem hittek. 
S a kételkedő Tamás nem hisz, míg csak ujjait a 
szegek átfúrta helyekbe nem bocsáthatja. 
(Folytatjuk.) P. Schrotty Pál. 

Jsten léte milyen bizonyosságú igazság? 
(Válasz V. F. soraira, Religio, 1913. 8. sz. 140. 1.) 

Az akarat befolyását a bizonyosság kialakulására 
mint önálló kritikai kérdést tárgyalni az ujabb kor 
számára maradt megoldandó feladatul. Kétségtelen, 
hogy már a középkor is jelzi a megoldást (S. Thomae. 
S. Th. la 2ae qu. 17. a. 6.), de teljes aktualitását és 
fontosságát csak a voluntarizmus (Renouvier, Payot : 
La croyance) és az intellektualizmus (Paul Janet) 
túlzásai után tudtuk megérteni. Amíg azok vak hata-
lommal ruházzák fel az akaratot, amellyel assensust 
parancsolhat elegendő ok nélkül is, addig ezek vagy 
feleslegesnek vagy meg nem engedettnek minősítik 
befolyását. 

V. F. tételével az intellektualizmus hívéül vallja 
magát, míg nézetünk szerint a két véglet között az 
igazság. 

És tételünk így hangzik: Az akaratnak direkt 
befolyása a bizonyosság kialakulásában nincsen ; 
ellenben van indirekt befolyása. Tehát ha a külső 
motivum nem elégséges az assensusra, az akarat 
hatalmában áll a választás, de úgy, hogy a tétel 
bizonyossági fokán nem változtathat (S. Th. 1. c.) 
Pld. két vélemény között, amely egyaránt valószínű, 
az akarat választhat. De a tétel választás után is való-
színű marad. Mert a bizonyossági fok a motívumtól 
függ és ez mindig az akaraton kívül áll. 

Eddig az intellektualizmus hivei is eljönnek. 
Tagadják azonban a következő lépést. 

Az akarat közbelép ott, ahol a felmerülő nehéz-
ségek a bizonyosság kialakulását megakadályozzák. 
Immediate evidens ítéletnél e befolyásnak nincsen 
tere, csupán a mediate evidensnél. (Ezt a tételt 
fogadják el: Gutberiet, Lehrbuch der Apologetik II. 
494. kk.; Kleutgen, die Theologie der Vorzeit. IV. u. 
213.; Donat, Critica, p. 29., Pesch, stb.) 
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E tannal szemben felállított tételét V. F. objec-
tiók alakjában igyekszik kimutatni ; s így kénytelen 
vagyok én is a nehézségek megoldására szorítkozni. 
És a tant változatlanul fentartani. (L. Religio, 913. 
5. sz. 82. 1.) 

1. A tárgyalt szillogizmus a filozófia legerősebb 
érve Isten létének bizonyítására. Elvezet egy vég-
okhoz, amely az érv erejénél fogva önmagától való 
(ens a se). Ebből az adott fogalomból hivő és hitet-
len egyaránt az egész theodicaeat kénytelen levezetni. 
Az első ok teljesen független ok és mint ilyen vég-
telen. 

Az, hogy ez az érv sokakat csak vég okra és nem 
személyes Istenre vezet, valóban nem írható magá-
nak az érvnek rovására. Okát a metafizikai tudás 
hiányában kell keresni. 

2. V. F. alternativa elé állít. Vagy egyenlő a 
reduktive metafizikai igazság az erkölcsivel, vagy 
«abszurdumokat» vezet le a felállított tételből. 

Mind a két tagot így döntjük meg: 
A reduktive metafizikai igazság nem lehet egyenlő 

az erkölcsi bizonyosságával, mert eredetileg fizikai 
igazság volt; és reductio folytán, amely egy meta-
fizikai igazsággal állítja szükségszerű viszonyba, 
nem sülyedhet le gyengébb erejűvé. Pld. «Az én Író-
asztalom létezik» fizikai igazság; «Tárgyak léteznek» 
metafizikai igazság. Mert az első esetben a tétel 
igazsága a természeti törvények érvényétől függ, 
amelyek azonban csoda esetében ez érvényüket el-
veszthetik. 

A második csoda által sem dőlhet meg, mert 
az elegendő okság elvét, mint az isteni lényegben 
gyökerezőt maga az isteni akarat sem függesztheti 
fel. Ez a reduktive metafizikai igazság pedig szükség-
szerű viszonyba lépett vele. (L. Rármely Logika.) 

Az alternativa másik tagjába helyezte — úgy 
vélem — V. F. legnagyobb bizalmát. A két példa 
azonban nem dönti meg a tételt. 

A szakácsról vett példában (eddig a szakács 
még nem mérgezte meg ebédünket, tehát most sem) a 
«hátha» nem az első ítélet megalkotásánál lebeg az ész 
előtt; mert az tapasztalati igazság. Ezt minden két-
séget kizárólag tudom, különben nem i rnám e so-
rokat. 

A «hátha» épen akkor kezdi bántani az észt, 
amikor V. F. szillogizmusa végéhez jut. Eredménye 
erkölcsi bizonyosságú, ahol a dubia imprudentia 
mindaddig megakaszthatják az assensust, míg az 
akarat el nem tereli róluk az értelem figyelmét. 

A második példa (ahol célszerűtlenség van, ott 
nincs értelmes rendező, van célszerűtlenség, tehát—) 
nem érv a tétel ellen, hanem — sajnos —legékesebben 
szóló konfirmációja. Majdnem szórói-szóra így cáfolja 
meg Rüchner (Anyag és erő) az Isten létezését. Ha 
az akaratnak itt nincsen közbeszólása, akkor az isten-
tagadás az ész ártatlan játéka. 

Róma. A. F. 

Bontó akadály-e a keleti egyházban az 
egyházi rend ? i. közlemény. 

A házasság szentsége mint bontó, vagy egyszerűen 
tiltó akadály szoros összefüggésben van az egyház-
nak azon rendelkezéseivel, melyekben az anyaszent-
egyház a papoknak házasságát rendezi. Ebből a 
szempontból figyelembe kell venni 1. ezen fegyelmi 
kérdés történelmi fejlődését; 2. azon fontos körül-
ményt, vájjon a házasság megelőzte-e az egyházi 
rend felvételét, vagy pedig követte; 3. végül mily 
értelemben vonatkozik a leszúrt következtetés a keleti 
egyházra: egyetemesen kötelező-e az egész görög 
egyházban, vagy csupán egyes területekre nézve? 

A papok házasságának történeti fejlődése vissza-
nyúl eredetében egész az apostolok idejéig. Magában 
foglalja a szoros értelemben vett papokat, vagyis az 
áldozárokat, nemkülönben a püspököket, valamint a 
magasabb rendben lévő egyházi férfiakat. 

Ezen különbségnek tekintetbe vételével más rend-
szabályok vonatkoznak a püspökökre, mások a 
papokra, vagy mondjuk a misés-papokra, ismét mások 
a nagyobb rendekkel biró egyházi férfiakra, amilye-
nek a diakonusok. 

Eredetileg — úgy látszik — mind a három osz-
tálynak szabad volt házasságban élni. Erre mutat a 
szentírás. Sz. Pál apostol Timotheushoz intézett leve-
lében ezeket í r j a : «A püspöknek (egyben az áldozó-
papnak i s ) . . . feddhetlennek kell lennie, egy feleségű 
férf iúnak. . . , hogy házának jól gondját viselje, enge-
delmes fiai lévén minden tisztességben... A dia-
konusok egy feleségű férfiak legyenek, kik jól gondját 
viseljék fiaiknak és házoknak».1 

Az eredeti apostoli fegyelem körvonalozása világos. 
Ebből fejlődött annak hármas elágazása, mely min-
denekelőtt a püspökökre nézve nyert közelebbi meg-
határozást. 

A püspökök, mint az egyház kormányzói kezdik 
elsősorban a házasságot elhagyni és mint nőtlenek 
élni. Már az 51. apostoli kánon megengedi, hogy a 
házasságtól, mint ilyentől tartóztassák meg magukat, 
vagyis vonuljanak vissza. Csak egy feltételt szab a 
rendelet, hogy ezen megtartóztatás ne történjék a 
házasság szentségének megvetésével, amely tévedésbe 
esett azon kor egyik-másik haeretikusa.2 

Ennek következtében már az első századokban 
mind szélesebb terjedelemben kezd életbe lépni azon 
szokás, hogy püspökké csakis nőtlen embert válasz-
tanak. Abban az esetben, ha nős embert választottak 
püspökké, az illető nejével való együttélését meg-
szakította és Rapaics megjegyzése szerint, nejével 
mint testvérével lakott egy fedél alatt.3 

Ez azonban csak mint szokás nyer kifejezést, 

1 I. Tim. 3. 2. 12. 
2 S. Irenaeus: Adv. Haeres. I. 27. 21. 
3 Rapaics: Egyet. Egyháztört. Eger, 1879. 1. k. 42. §. 

168. o. 
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anélkül, hogy az egyház törvényileg kényszerítette 
volna a püspökké választott papokat arra, hogy nejeik-
től elváljanak. 

Nem bir ez törvényerővel még a IV., sőt az 
V. században sem, mert Socrates tanúsága szerint 
akkor még a püspökök is szabadon választottak az 
előbbi nős állapotnak fenntartása, vagy elhagyása 
között.1 

Vonatkozik ezen megiegyzés az eljárás törvény-
szerűségére, mert hangoztatnunk kell, hogy a püspö-
kök a nőtlen életet majdnem teljes számukban követ-
ték. Jelzett időben még nem volt egyetemes és az 
egész egyházra vonatkozó általános törvény, amely 
azt elrendelte volna. Ez az oka annak, hogy a VI. szá-
zadban Jusztinián császár mint általános és ősrégi 
szokásra hivatkozik a püspököknek nőtlen, vagy 
feleségeiktől elváltán folytatott életére, midőn rendeli, 
hogy püspökké ezentúl csakis szerzetes választható, 
ha pedig ú. n. fehér papok közül (ma világi papok-
nak neveznők őket) választanának püspököt, arra 
kell törekedni, hog}' az illető nőtlen, vagy legalább 
gyermektelen legyen, hogy ily módon a felszentelés 
után annál könnyebben hagyhassa el feleségét.2 

A püspökök, illetőleg a papok házasságára vonat-
kozólag érintenünk kell még más, hasonlóképen 
polgári eredetű intézkedést. így Bölcs Leo rendelete, 
mely hatályon kívül helyezi Jusztinián azon rendel-
kezését, melyben kimondja, hogy mindazon felszen-
telt egyének gyermekei, akik felszenteltetésök után 
léptek házasságra, mint törvénytelenek ki vannak 
zárva mindenféle polgári jogaikból is. 

Magától értetődik, hogy mindezen császári ren-
deletek a kérdést el nem dönthetik, azon egyszerű 
oknál fogva, mert a házasság szentségének bontó, 
vagy tiltó akadály jellege nem tőlük függ, hanem az 
anyaszentegyháztól. Meg kell emlékeznünk azonban 
ezekről is, mivel ezek legalább részben alapját képezik 
az egyház e kérdésben hozott rendeleteinek. 

Jusztinián császár VI. novellája ugyanis előkészí-

1 Socrates: Hist. Eccl. L. 5. c. 22. 
2 Justin. Novell. VI. cap. 1. : «prius autem aut monasticam 

vitám professus, aut in clero constitutus, uxori tarnen cohae-
rens, nec filios habens. . .» etc. 

tette a VII. században 680-ban tartott hatodik egyete-
mes és harmadik konstantinápolyi zsinatnak követ-
kező rendeletét: Tudomására jutott a zsinatnak, hogy 
Afrika egyes püspökei felszenteltetésök után is együtt 
élnek feleségeikkel. Mivel e szokás bántja a hi vek 
lelkét, jónak látják rendelni, hogy az ezentúl ne 
történjék meg. Rendelik pedig ezt az atyák, nem 
mintha rosszalni akarnák az apostolok intézkedéseit, 
hanem hogy a hivek lelki üdvösségét minden lehető 
módon előmozdítsák. A szentírás szavai szerint : 
«Mindent az Isten dicsőségére cselekedjetek. Ne 
legyetek botránykozásul se a zsidóknak, se a pogá-
nyoknak, se az Isten anyaszentegyházának; amint én 
is mindenben mindennek kedveskedem, nem keres-
vén, ami nekem hasznos, hanem ami sokaknak, hogy 
üdvözüljenek.» 1 

Ezen időtől fogva általánossá vált a püspökökre 
vonatkozó és mai napig fenntartott fegyelem, mely 
szerint ma a latin egyházban az ő szellemének meg-
felelően, a görög egyházban pedig ezen rendelkezés 
szerint csak oly egyének választhatók püspököknek, 
akik ha nősek volnának, felszenteltetésök után 
semmi körülmények között feleségeikkel együtt nem 
élhetnek. 

Ami illeti a püspököknél kisebb, de még mindig 
nagyobb rendekkel biró egyházi férfiak házassági 
szabályzatát, valószinünek látszik, hogy az kezdetben 
nem képezte a törvénykezés anyagát. Legalább is 
nem maradt reánk az első három századból törvény, 
amely tiltotta volna a házasságot akár a felszentelés 
előtt, akár utána. A nős emberek ép úgy lehettek pa-
pokká, mint a nőtlenek. 

Egészen természetes azonban, hogy már kezdet-
ben is meg volt különböztetve a nőtlen állapot, 
részben a benne foglalt nagyobb tökéletesség, más-
részt pedig a papi állás fenkölt volta miatt. Ebből 
folyt a nőtlen papok számának gyarapodása, ami 
azonban még mindig nem törvényes intézkedés és 
mint ilyen nem zárta ki a nős emberek felszentelését. 

Sőt gondját képezte az egyháznak a papok házas-
ságának felbonthatatlan jellege olyképen, hogy kez-
detben nem engedte azt még a jámborság ürügye 

1 I. Kor. 10. 31—33. V. ö. Cone. Const. III. Gen. VI, can. 12. 

Úrakíilönlegesséyek nagyszerű választékban, 
^ 
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Hires Schaffhauseni, 
Omega, Glashütte , 
Eterna, Pateck stb. 
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alatt sem széjjelválasztani.1 Védelmébe vette a nős 
papokat, amidőn a hivek mellőzni kezdték őket. Igy 
a 360 vagy 370-ben tartott gangrai zsinat negyedik 
kánona a házas papokat nyiltan pártfogásába vette. 

Ez időben azonban már lassan fel-feltünedezik 
az a szándék, hogy a papokat tiltsák el a házasság 
szentségétől. Igy az elvirai spanyol zsinat (305. vagy 
306.) 33-ik kánonában a püspököknek, áldozópapok-
nak és diakónusoknak letétel büntetés alatt meg-
tiltotta, hogy nejeikkel továbbra is együtt éljenek. 
Ez az előttünk ismert első nőtlenségi törvény, de 
mint jellege is mutat ja , csupán részleges és talán 
csak helyi érdekű rendelkezés. 

Ugyanilyen helyi rendelkezésre akadunk a keleti 
szentatyák irataiban is. Igy szent Epiphanius a követ-
kezőket mond ja : «Ecclesia eum, qui adhuc in matri-
monio degit ac liberis dat operám, tametsi unius 
uxoris sit vir, nequaquam tarnen ad diaconi, pres-
byteri, episcopi ant hypodiaconi ordinem admitti t ; 
sed eum dumtaxat, qui ab unius uxoris consuetudine 
sese continuent, aut ea sit orbatus; quod in illis 
locis praeeipue fit, ubi ccclesiastici canones accurate 
servantur.»2 

Szent Epiphanius ezen utolsó megjegyzése világos 
képét adja a helyi érdekű rendelkezések jellegének. 
Az általa érintett szokást ugyanis nagyobbrészt ott 
tartották, ahol az egyház időszerű és részleges rendel-
kezései ezt magukkal hozták. Azonban ott sem tel-
jesen. Ez utóbbinak bizonyítására szolgál a 314-ben 
tartott aneyrai zsinat, mely tizedik kánonában akként 
intézkedik, hogy mindazok a diakonusok, akik fel-
szenteltetésök előtt határozottan kijelentették, hogy 
házasságra lépni kívánnak, megengedi az egyházi 
rendfokozat felvétele után is a házasságot. 

Erintett zsinat már részlegesebb határozatokról 
tesz tanúságot. Már különbséget találunk azon házas-
ságra vonatkozó rendelkezés között, melyet az egy-
házi rend előtt vesznek fel, nemkülönben a között, 
amely az egyházi diakonátust követi. A részleges 
tiltás ez utóbbira vonatkozik, ha t. i. az illető a 
diakonusi rend felvétele előtt nem tett volna hatá-
rozott nyilatkozatot arra nézve, fenntart ja-e nősülési 
jogát, vagy sem. 

Az egyházi fegyelem ezen kiépítése alapját képezte 
az első egyetemes zsinat határozatának is. A niceai 
atyák ugyanis ki akarták mondani az általános papi 
nőtlenséget. Tervezett határozatuknak alapját azon 
történeti tényben találták, melynek tanúsága szerint 
már ősidőktől fogva mind általánosabbá vált a papi 
nőtlenség, anélkül azonban, hogy azt az egyház meg-
parancsolta, vagy egyetemes hatással biró törvény-
ben kimondotta volna. Mondott zsinat tervének 
ellenemondott Szent Paphnutius püspök, aki nőtlen 
állapota dacára is erélyesen küzdött az eredeti fegye-
lem fenntartása mellett. Kivitte azt, hogy a szent-

1 Const. Ap. 5. s S. Ep. Haer. 59. n. 4. 

atyák meghagyták az ősrégi hagyományt («pyaia 
impxSoaiç), mely megengedi a papoknak, hogy az 
egyházi rend felvétele előtt szabadon nősülhetnek. 
Megszorítja azonban a papi házasságot, amennyiben 
rendeli, hogy azok, akik nőtlenül szentelődtek, a fel-
szenteltetésök után nem léphetnek házasságra. 

A niceai zsinatnak érintett rendelete megmaradt 
a görög egyházban a mai napig, míg a latin egyház 
az elvirai zsinat rendeletére támaszkodva, lassan-
lassan a subdiaconatusra is kiterjeszti a papi nőtlen-
séget, míg végre VII. Gergely azt ismételve is az egész 
latin egyházra kiterjeszti. 

A papok házassági jogának részletezett történeti 
fejlődéséhez, mint közelebbről meghatározó és az 
elrendelt nőtlenséget hatékonyan előmozdító intéz-
kedés járul az anyaszentegyháznak első izben a 
II. lateráni zsinaton, majd később a tridenti egyetemes 
rendelkezésben megnyilvánuló következő törvénye: 
«Si quis dixerit, clericos in sacris ordinibus consti-
tutos, vei reguläres, castitatem solemniter professos, 
posse matr imonium contrahere, contractumque vali-
dum esse, non obstante lege ecclesiastica, vei voto , . . . 
anathema sit.» 

A tridenti zsinat ezen rendeletével a latin egy-
háznak kérdésünkre vonatkozó állásfoglalása és ünne-
pélyes tanítása kétséget nem szenved. A latin egy-
házban tehát a nagyobb egyházi rend és a megfelelő 
tulajdonságokkal biró votum nemcsak tiltó, de hatá-
rozottan bontó akadály is. A felvett nagyobb rend 
eo ipso lehetetlenné teszi a házasság érvényes fel-
vételét. Kivételt csupán az erőszakkal kiszolgáltatott 
szentelés, vagy pedig a pápai dispenzáció szabhat. 

Ezzel a latin egyházban a kérdés be is van 
fejezve. Másként áll azonban az ügy nálunk, a keleti, 
vagy amint mondják, a görög egyházban. 
(Foly ta t juk . ) Rusznák Miklós dr. 

Sámuel 77. 5, 8. az ujabb ásatások 
világában. 

Sámuel második könyvének ötödik fejezete elő-
adja, hogy Izrael törzsei felkeresik Dávidot Hebron-
ban, és harmadízben felkenik királlyá, most már az 
egész zsidó nép felett. Dávid Jeruzsálemben akarja 
felállítani trónját, de előbb még le kell győznie a 
jebuzeusokat, ami szerencsésen sikerül is. A Króni-
kák könyve szerint Joab az első, aki Sión várába 
behatol. (I. 11, 6.) 

Magáról az ostromról a Szentírás alig egy-két 
szóval emlékezik meg a 8. vers első részében (v. ö. 
Klón. id. helyét), de ezen rövid leírásban is eddig 
megfejthetetlennek látszó nehézségbe ütközünk. 

Állítsuk egymás mellé a biblia régi szövegeit. 
A mazoreta-szöveg így hangzik: Xinfi ni"? -Tft T>?S\1 
cs ; ^tf?© ni-nïrrnsn ninpsn-nsüi -lisaa ^ icnn1: 

. . . TPI 
1 Helyesebben : i«;C 
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«És monda Dávid aznap: Mindenki, aki meg-
veri a jebuzeust és felhatol a sinnór-on keresztül, 
(és megveri) a sántákat és vakokat,1 kik gyűlölik 
Dávidot» . . . 

Első tekintetre látjuk, hogy a szövegben romlás 
történt; Dávid Ígérete kiesett. 

A Hetvenes-fordítás szerint : xaí sfue Aauío x^ 
vjp.épa exeívfl • TTâç xú-xwv 'Isßouaafov á-xéa^w év Ttapa-
Çi<p[5i xod xoùç; ywÀoùç xaî xoù; xucpXoùç y.aî xoùç [AtaoOvxaç 
xfyv (Jj'j/jjv AauiS . . . 

E szöveg nagyjában megegyezik a héberével; 
Dávid Ígérete itt is hiányzik, de a "fis? helyett új 
fogalommal találkozunk: 7tapaÇiç£ç a kard markola-
tát jelenti. 

Ismét más fogalom olvasható a Pesit thában: a 
-fl:ï helyén X"űO van, melynek jelentése a Brun-féle 
«Dictionarium Syriaco-Latinum» szerint: occlusio, 
obstructio, agger, obstaculiim. 

m p n t ro tpb sírra:- bs in k b t o -pn -rasín 
. . . "Pin in SUIS: KFC sn-onbi S-pvb »-DOS 

Egyebekben a szir szöveg is megegyezik a hé-
berrel ; a romlást sem javítja ki. 

Végiil a Yulgatában is eltérő lectiót találunk : 
«Proposuerat enim David in die illa praemium, 

qui percussisset Iebusaeum et tetigisset domatum 
fistulas, et abstulisset caecos et claudos odientes 
animam David». 

-nsï helyett itt «a háztető ereszéről» van szó s 
a hiányzó fogalmat szent Jeromos önkényesen, de 
úgy látszik, szerencsés kézzel egészíti ki. 

Bennünket itt mindössze a -lias érdekel. E szó 
a héber nyelvben vízvezetéket jelent. Gesenius e szót 
a US gyökből származtatja, melyet hangutánzó igé-
nek tart a víz esepegésére.2 

Sámuel II. 5, 8-on kívül e szóval az ószövetség-
ben csak a 42. zsoltár (Vulg. 41.) 8. versében talál-
kozunk: ïrniaï bip!? snip D i n r r b í T D i n r ] «abyssus abys-
sum invocat, in voce cataractarum tuarum.»3 Látjuk, 
hogy e második helyen a "lias szót a víz zúgásával 
kapcsolatosan használja a szent író s a szónak ezt 
a használatát megerősíti a nagyon is szószerint for-
dító Aquila, ki Sámuel II. 5, 8-ban szavunkat y.pou-
vtajiôç-szal adja vissza, továbbá Symmachus is, ki a 
42. zsoltár 8. versében xpouvoí-t fordít, ami szintén 
vízvezetéket vagy szökőkutat jelent. Szent Jeromos, 
a Vulgata fordítója is ereszre gondol, bár fordítása 

1 A jebuzeusok megvető elnevezése. 
! Thesaurus 1175. 1. 
8 LXX : "Aßuaao; äßuaaov èîUxaXêïTai sí; cpoivijv xfiv y.axap-

âxxwv aou. — Pesitthâ : x-r-xbpb xbp : Kip sramrib « a i m 
: TG031, tehát a göröggel megegyező. 

nagyon szabad. Úgy a görög, mint a szír fordítás e 
részben erősen eltér a hébertől. Úgy látszik, az 
alexandriai fordító szövegében S"in isb rótt vagy ha-
sonló kifejezés volt. 

De bármint is álljon a dolog, tagadhatatlanul 
homályos e kifejezés és nem csodálhatjuk, ha a 
magyarázók nem egy módot megkíséreltek a vélt 
szövegrontás megszüntetésére. Kittel az ószövet-
ségi biblia kritikai kiadásában ilyen javítást a ján l : 
. . . n s i-ix^sq :WPn «aki megveri nyakán a sántát és 
vakot» stb. Mivel a Krónikák Könyvének idézett pár-
huzamos helye névszerint megemlíti Joabot, Sarvia 
(rvn-o?) fiát, Driver svn helyett n^nari? ssn^-t 
olvas. Legvalószínűbbnek látszik, hogy a W?? után 
kieseit a Krónikák Könyvében említett irn-út";? ssrr 
név, és a -nas szó helyén van.1 

A párhuzamos hely (Krón. I. 11, 6.) világosan, de 
oly általános kifejezéssel beszél, hogy magyarázatot 
egyáltalán nem nyújt. Az összes szövegeknek meg-
egyező értelme, hogy Dávid hercegi rangot igér annak, 
aki elsőnek (naim-Q èv npûzoïç, mpïb, in primis) meg-
veri a jebuzeusokat, és Joab az első, aki az ellen-
séget legyőzi. 

E homályos helyre meglepő világosság áradt, 
amióta az amerikai Parkernek tudományos ásatásai 
1909—1910-ben felderítették azt a földalatti utat, 
mely a régi Sión várából Szűz Mária kútjához (Ain 
Umm ed-Daradzs) vezet. Ez ásatások eredményei 
részletesen olvashatók a Bevue Biblique 1911. és 1912. 
évfolyamaiban a jeruzsálemi biblikus iskola egyik 
tanárának, Vincent-nek cikkeiben: «Les récentes 
fouilles d'Ophel» és ugyancsak az általa megkez-
dett, Jeruzsálemről szóló nagy monographia első 
füzetében.2 

Tudvalevő dolog, hogy Jeruzsálem magas fen-
sikon fekszik, mely könnyű szerrel csak észak felől 
közelíthető meg, mert nyugaton, délen és keleten 
mindenfelől 100 méternél is mélyebbre lenyúló völ-
gyek határolják, a Ge-hinnom és a Josaphat- vagy 
Cedron-völgye, melyekbe a fensik oldalai szinte füg-
gőlegesen ereszkednek le. Már természetes fekvése 
is könnyen védhető hellyé tette Siont, mert három 
oldalról szinte megközelíthetetlen, és főleg az ókor 
hadászati eszközeit tekintve, bevehetetlen vár lehe-
tett. Csakugyan látjuk, hogy úgy Nabukodonozor 
seregei, mint Titus légiói észak felől kezdték meg a 
vár ostromát. 

Egyetlen számbavehető nehézség a víznek hiánya 

1 Dhorme, Les livres de Samuel, 309 sk. 1. 
3 Jérusalem, 149. skk. 
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a városban. Aki egyszer Keleten járt, meg tudja ér-
teni a Szentírásnak gyakori szójárását, mely az «élő 
vizet» a jólét szimbólumává teszi. Jeruzsálem lakos-
sága nagyrészben cisterna-vizzel él ma is, magában 
a városban kút vagy forrás nincs. A szentsír-templom 
közelében elterülő Hammam-el-batrak (a pátriárka 
tava) avagy a város falain kívül nyugatra a Mamilla-tó, 
a Gehinnom-völgyében a szultán-tó stb. nyári idő-
ben egész szárazon állnak. Jób kútja (bír-'Ajub) 
élővíz-forrás, de már messze délkeletre fekszik Jeru-
zsálemtől, a mai Wadi-er-Rabâbi és a Wadi-Selwan 
(Ge-hinnom- és .Tosephat-völgy) találkozásánál, és 
ostrom idején megközelíthetetlen. 

Van azonban a város délkeleti oldalán, a ma 
ed-Dehurah-nak nevezett részen, magában a Josaphat-
völgyében egy forrás, mely különböző neveken is-
meretes: rain umm-ed-Daradzs, 'ain-Selwan, ain-es-
Sitt, 'ain Sitt-el-Bedrijeh, 'ain sitti-Mariam. Azonos a 
régiek Siloe-forrásával, mely az ó- és újszövetségi 
Szentírásban nem egyszer szerepel. Mivel azonban 
ez is a város falain kívül fekszik, igen fontos dolog 
volt ezt mindenkorra, béke és ostrom idejére meg-
közelíthetővé tenni. 

Mint a régi Trójában, Ammanban (Philadelphia), 
Gezerben, Amidában (I)iarbekir) végzett ásatások 
megmutatták, a földalatti alagutak már a régiek 
hadműveleteiben, várvédelmében is nevezetes szere-
pet játszottak. Szakasztott ez az eset fordult elő a 
régi Jeruzsálemben is. Már a mult század nyolcva-
nas éveiben az angol Warren is ráakadt erre a föld-
alatti folyosóra, mely a fensikon fekvő erődből lejá-
ratot biztosított a Mária-forráshoz, és Parkernek 
merész kutatásai az alagút legnagyobb részét felde-
rítették. 

Az alagút 40 méterrel kezdődik a Cedron-völgy 
felett. Sziklába vájt lépcső vezet le 33° meredekség-
gel hatodfél méter hosszúságban, majd rövid vízszin-
tes menetelés után ismét erős esés jő. Vagy tizenegy 
métert elég kényelmes ereszkedéssel tehetünk a 
majdnem három méter magasságú alagútban, mely 
ezután északkeleti irányát egészen derékszög alatt 
délkeletire változtatja. Az ereszkedés tovább tart, 
közben más természetes és mesterséges üregekkel is 
találkozunk mindenféle irányban, míg végre a föld 
alatt megtett 65 méter hosszú út után a forráshoz ér-
kezünk. 

Mint az alagút falain fenmaradt nyomokból vi-
lágos, annak kivésésére vas- vagy bronzeszközöket 
használtak. Több helyen láthatók más vésési kísér-
letek, hogy rövidebb idő alatt a forráshoz érjenek, 
így mindjár t a bejáratnál és a forduló után vagy 20 
méternyire. Az első helyen a munkások valószínűleg 
akadályokba ütköztek és a további kivájással fel-
hagytak; a másodikon azonban 13 méter hosszú 
kötél segítségével elérhető a víz színe. 

Már most minden jel arra mutat, hogy az itt 
egész röviden leírt földalatti folyosó az a -n», 

amelyen keresztül a merész Joab a jebuzeus erős-
ségbe hatolt. Mint láttuk, bár a "liss szónak ety-
mologiája nem bizonyos, az ószövetségi nyelvszokás 
a viz folyásával vagy zúgásával hozza kapcsolatba. 
Mi természetesebb tehát, mint hogy niss-nak nevezzék 
azt a rejtett folyosót, mely a forráshoz vezet? 

Hogy Dávid mi módon szerezhetett tudomást ez 
alagút létezéséről, nem képez nehézséget. Gondol-
hatunk árulásra; lehet, hogy feltűnt a víz színének 
apadása, látható lefolyás nélkül stb. Nagyon való-
színű, hogy a jebuzeusok biztonságuk tudatában nem 
őrizték az alagútnak felső bejáratát. Könnyű dolog 
lehetett éjnek idején Joabnak és néhány bátor tár-
sának e titkos uton felhaladnia a várba s ott az 
ellenséget teljesen megzavarnia, mely zavart Dávid 
és serege a vár végleges elfoglalására használhatott 
fel. Ne feledjük, hogy a régi kanaanita erődítmények 
nem a mai harcászat követelményei szerint készül-
tek. Az ember szinte el sem hiszi, ha saját szemével 
nem látja, hogy pl. a régi Jericho várának legna-
gyobb hosszúsága alig volt több 250—300 méternél 
(és ezt is a zsidók csak csoda segítségével tudták 
bevenni !), körülbelül ugyanolyan nagyságú Tell-
Dzsedeieh (250 m.); ezekhez képest a régi Gezer 
(Tell-Dzsezer) valósággal hatalmas erősség volt, mert 
legnagyobb hosszúsága ma jdnem fél kilométer (45Û m.). 
Ilyenféle lehetett a jebuzeus Sion-erősség is. 

Gezer várának is van a jeruzsálemi -nsa-hoz 
hasonló földalatti folyosója ; látszik, mily kiváló fon-
tosságot tulajdonítottak a régiek az ilyen forráshoz 
vezető rejtekutaknak. A szaktudósok állítása szerint 
legalább a XV. században Krisztus előtt a gezeri 
alagutat már használták; s így mi sem állja útját, 
hogy a jeruzsálemi lias kora is felnyúljon Dávid 
koráig (X. század), sőt még előbbre. 

A rationalista biblia-kritika elméletet elmélet 
után állít fel, hogy a Szentírás tekintélyét gyengítse 
vagy épen megsemmisítse. A praktikus biblia-kutató 
nem így tesz, hanem felkeresi a bibliai események 
hazáját és ott, a helyszínen tanulmányoz. Melyik út 
a helyes, megmutatják az elért eredmények — mind-
két táborban. Az Ophel-hegyen végzett ásatás ismét 
hozzájárult a biblia történeti tekintélyének megszi-
lárdításához, ily csekély fontosságúnak látszó kér-
désben is. Pataky Arnold dr. 

A halottégetés. 
Egyik közgyűlésén a székesfőváros néhány hó-

nappal ezelőtt határozatilag kimondotta, hogy krema-
tóriumot épít. A tanács ugyanis egyhangúlag e kre-
matórium mellett foglalt állást, rendkívül üdvösnek 
találván a holttestek elégetését. E határozatot azon-
ban Polónyi Géza megfelebbezte s a belügyi minisz-
térium az ügynek elbírálását az országos közegész-
ségügyi tanácshoz, majd az igazságügyminisztérium 
révén az ügyvédi kamarákhoz, továbbá a jogászegylet-
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hez stb. küldte le. A «Pesli Hírlap» folyó évi márc. 
2. számában nagyon kesereg a krematórium ügyének 
ilyetén való kezelésén és keserű iróniával azon 
reménységét fejezi ki, hogy az ország fennállásának 
kétezredik jubileumáig az akták talán végig járják az 
említett fórumokat. 

Amiből egyúttal az is látható, mely szellem haj-
szolja Magyarországon a krematórium ügyét. Ön-
magában, «in se» tekintve, a holttestnek elégetése 
vagy el nem égetése «indifferens» dolog. A holttestre 
nézve ugyanis teljesen egyremegy, vájjon a föld 
kebelében lassú rothadás által bomlik-e alkotó 
elemeire, vagy gyors folyamatban az elégetés útján. 
Mindkét folyamatnak végső eredménye ugyanaz. 
Azonban a haloltégetést nem egymagában kell tekin-
teni ; hanem megítélésénél sok fontos szempont 
veendő figyelembe. Ilyenek: az isteni kijelentés; az 
emberiségnek ősi gyakorlata, szokása és hagyomá-
nya; a kijelenteti vallásban élő népeknek örökös 
gyakorlata ; a forrás méltatása, melyből a halott-
égetés ered; végül a jur idikus fontos szempont, egyes 
bűntényeknek, mérgezéseknek felderítése, ami a 
halottégetéssel lehetetlenné válik. 

Mivel Németországban a krematóriumok haszná-
lata egyre növekedik, annyira, hogy a valláshoz 
hű lelkek is megtévednek, a bajor püspöki kar az 
idei nagyböjt elején közös pásztorlevelet bocsálott 
ki, melyben ezt a kérdést a katholikus vallás szem-
pontjából tárgyalja s a hivők számára mintegy cselek-
vési szabályt állít fel. 

Az isteni kijelentés világosan és félre nem ért-
hető módon a föld kebelében való eltem etést 
követeli. 

Istennek szavai, melyekkel a bűnbeesett Ádámot 
sújtja, így hangzanak: «arcod verítékében eszed 
kenyeredet, míg vissza nem térsz a földbe, amelyből 
vétettél ; mert por vagg és porrá leszel.» (Gen. 3.) 
Tehát nem a hamvasztó kemencében kell végeznem 
földi pályafutásomat, hanem porrá kell lennem s 
visszatérnem a földbe, amelyből vétettem. 

Sokszorosan visszhangzik ezen isteni kijelentés 
főleg Jób könyvében. 

«Ime a porban fogok aludni.» (Jób 7.) «Emlé-
kezzél kérlek, hogy miként sarat, úgy alkottál engem 
és ismét a föld porába vezetsz engem vissza» (10. f.) 
A zsidó és keresztény világnézetben, hitben és meg-
győződésben a halál nem elmúlás, hanem álom, 
pihenés, átmenet, s a halállal a feltámadás meg-
győződése volt s van összekötve mindkét szövetség-
ben. «Tudom, hogy Megváltóm él s az utolsó napon 
föltámadok a földből és saját testemben látom meg 
Istenemet, Akit én magam fogok látni és szemeim 
fogják őt tekinteni és nem más.» (Jób 19.) 

Tehát ugyanaz a test, mely a földben porrá vált, 
támad fel a földből s ugyanez a test, saját testem, 
saját szemeim fogják látni az Istent ! S ha volna még 
kétség, ezt leljesen eloszlatják az Üdvözítőnek szavai : 

«és majd eljő az óra, melyben mindazok, kik a 
sírokban vannak, meghallják az Istenfiának szaváf.» 

így tehát kétségtelen, hogy az isteni kijelenté-
sek szavainak csupán az anyaföld méhében való 
el temetés felel meg. S bár nem lehet mondani, hogy 
a végtisztességnek ez a módja hittétel, dogma: de 
oly közel já r hozzá, hogy vakmerőség nélkül azt 
tagadni vagy ellenkező gyakorlatot folytatni nem 
lehet. 

A földben való eltemetés örökös gyakorlata s 
hagyománya volt az egész emberiségnek. A halott 
iránt való kegyelet, tisztelet minden időben abban 
nyilvánult meg, hogy a halottat gondos szeretettel 
adták vissza az anyaföldnek. 

Bátran hivatkozhatunk e tekintetben az őskori 
anthropologiának bizonyítékaira. Ahol az ismeretlen 
ősidőkben élő ősembernek megkövült csontváza 
zavartalan, semmi által meg nem bolygatott állapot-
ban jutott el hozzánk, kivétel nélkül a földbe való 
gondos eltemetésnek bizonyságát szolgáltatja. Ilyenek 
a Cro Magnon-nál, a Chapelle aux Saints-nél, La 
Ferrassie-nál, Mas d'Asil-nál, Brünn-nél, Laugerie 
Basse-nál, Montferrand du Périgord-nál, Spy-nél és 
a Mentone-i barlangokban talált ősemberek. Ilye-
nek a Homo Aurignacensis, Homo Moustierensis ősi 
csontvázai; ilyen a Bükk-hegységben, Répás hutánál 
a Ballabarlangban talált ősgyermek. A mammuttal , 
az orrszarvúval, a barlangi medvével együtt élő ez 
ősemberek mindegyikének gondos sírt készített a 
szeretet ; körülrakta a holttetemet az életben használt 
fegyverekkel, ékszerekkel, hogy ezeknek a túlvilági 
létben is hasznát vehesse. így nemcsak a földben 
való eltemetésnek tisztességével, hanem az örökélet 
gondolatával is találkozunk azon igen távol eső ős-
időkben. 

Egyetlen kivétele azon ősi időknek az Ofnet 
barlangi temetőhely. Ebben tizennyolc koponyát 
temettek el külön-külön sírhelyekre a fennebb em-
lített összes járulékok kíséretében. A test mindenütt 
hiányzott. Talán elégették őket; de ez nem bizonyos. 
S ha elégették, tudni kellene a motívumot, amelyből 
ez történt. Talán gyűlölt ellenségnek testét akarták 
véglegesen megsemmisíteni; amiként az emberevés-
nél is szerepel a gyűlölet, mint indító motívum. Az 
emberiség tradicióját azonban az Ofnet-barlangi 
temető is megőrizte a koponyák eltemetésével. 

A jelenkori vadnépeknél is egészen ismeretlen a 
halottégetés. Ausztráliában s a körülötte levő szige-
teken előfordul a holttestnek tűzön való kiszárítása, 
de nem elégetése. Magas állványon alárakott tűzzel 
kiszárítják a tetemet, hogy múmiává változzék és mint 
a tiszteletnek tárgya könnyebben megőrizhető legyen. 

A régi kulturnépek közül csupán csak az árják 
néhány ágánál szerepelt a halottégetés. A hinduknál, 
a görögöknél és rómaiaknál. A többi árja nép, a 
kelták, a germánok, a szlávok a földbe temették 
halottaikat. 
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Ugyanez volt a gyakorlat az ősrégi Egiptomban, 
Babilóniában s Amerika régi kulturnépeinél Mexikó-
ban és Peruban. A perui Andesek csendes-óceáni 
lejtőjén Ancon-nál Squiers százával ásta ki a perui 
Inkákat megelőző kulturnép temetőiből a leggondo-
sabban bálokba kötött múmiákat . 

Mi volt a régi zsidóság gyakorlata, a Szentirás-
hól tudjuk. A pátriárkák temetőhelyei mindenkor 
a szent kegyeletnek tárgyai voltak, és később Mózes 
megszabja a temetésnek szabályait. A fogságban s a 
világgá szétszórt zsidóság között előfordult ugyan a 
halottégetés is; ez azonban csak a pogányoktól 
átvett szokás volt s Josephus szerint a halálos Íté-
letnek súlyosbítására, tehát megbélyegzésül történt. 

Az ősi kereszténység hite és gyakorlata ismere-
tes. A hitnek szent hőseit a katakombákba temették, 
s ezeknek szomszédságában és oltalma alatt óhajtott 
pihenni a többi keresztény is. Az ősi kereszténység-
nek meggyőződése felől épen a halottégetés szem-
pontjából nagyon értékes és súlyos tanuként szerepel 
Minutius Felix. Ez a második századbeli őskeresztény 
író, római ügyvéd volt. Krisztus után 180-ik év körül 
«Octavius» címmel apologiát írt a keresztények 
védelmére s ezt az akkori idők izlése szerint pár-
beszédalakba öntötte. Minutius Felix e dialógusban 
a halottégetéssel külön foglalkozik. A pogány Cecilius 
többek között szemére veti a keresztényeknek, hogy : 
»execrantur rogos et damnant igniiim sepulturas» ; 
magyarul : «utálattal fordulnak el a máglyáktól és 
kárhoztatják a tűzzel való ellemetést». Itt tehát a 
halottégetés határozottan mint pogány gyakorlat 
szerepel, amelytől a keresztények irtóznak, amelyet 
kárhoztatnak. Nyilvánvaló, hogy a halottégetés a 
keresztény meggyőződéssel nem fér össze. 

Mi a hazai protestantizmus véleménye, nem 
tudom. De hiszem, hogy az orthodox, tehát a hivő 
protestánsok a mindenkori keresztény álláspontot 
vallják s a halottégetést ellenzik. 

Midőn Poroszországban a halottégetést engedé-
lyezték, a porosz evangelikus főeggháztanács ki-
jelentette, hogy a földbe való eltemetés m keresztény 
erkölcs által megszentelt és a keresztény érzelemmel 
zorosan összefüggő szokás, amelynek fentartása és 
ápolása az egyháznak kötelessége és feladata.» S az 
oldenburgi nagyhercegségnek főprédikátori egyesü-
lete határozottan k imondta : hogy a hullaégetés nem 
felel meg a keresztény erkölcsöknek. 

Ugyanígy érez a németországi orthodox zsidóság. 
Az «orthodox zsidóság érdekeit szolgáló szabad egye-
s ü l e t i n e k rabbi-elnöksége az 1904. j anuár 5-én tartott 
általános gyűlés határozatainak megfelelőleg a hulla-
égetésre nézve a következő tételeket állapította meg: 

1. Szent vallásunk törvényei szerint a földbe 
való eltemetésen kívül más végtisztesség nincs. 

2. Szigorúan tilos a hullának bármily nemű 
megsértése; ezen szempontból tehát a hulla elége-
tése is tilos. 

3. Nincs olyan vallási kötelezettség, melynek 
értelmében a végső akaratúlag óhajtott hullaégetés 
végrehajtandó volna. 

4. A temetőtársulatoknak nem szabad szolgálatai-
kat oly hullánál végezniök, amelyről bizonyos, hogy 
el fog égettetni. 

5. A rabbinus azt a holttestet, melyet elégetnek, 
sem nem kisérheti, sem felette beszédet nem 
mondhat. 

6. Az elégetett testnek hamvát nem szabad a 
zsidó temetőben eltemetni. 

Dr. M. Lerner főrabbinus szerint (Zwei Fragen. 
Berlin. 1905.) a hullaégetés a zsidó törvény szerint 
négy okból tilos. 

1. Mert vétség az isteni törvény ellen, mely a 
földbe való temetést követeli. 

2. Mert megbecstelenítése a hullának. 
3. Mert meggátlása az elégtételadásnak, mely a 

bölcsek hagyományai szerint a testnek a földbe 
való elhelyezéséhez s az ott megkezdődő átváltozás-
hoz fűződik. 

4. Mert tüntetés az Istenbe s az isteni ítélkezésbe 
vetett hit ellen. 

Lerner főrabbinus szerint a hullaégetés, mely 
aláássa a feltámadás és hallhatatlanság hitét, nem 
haladás, melyre a modern kulturtudat büszke lehetne, 
hanem visszaesés a barbár kegyeletlenségbe és 
visszatérés a pogány elvadulásba. 

így tehát az emberiségnek összes hagyományai 
s az összes pozitiv vallásoknak meggyőződései talál-
koznak abban, hogy a halottégelés kegyeletlen s az 
emberi érzelmekkel ellenkező dolog. A modern 
halottégetés azon modern pogányságnak gyermeke, 
mely a francia forradalomból indult ki s ellentétbe 
helyezkedett mindazon eszmékkel, melyeket a keresz-
ténység hirdet. Semmi kétség, hogy a páholyok által 
táplált ezen új irányt a kereszténység s különösen 
a katholikus vallás iránt való oktalan gyűlölet táp-
lálja. Csak azért is hajszolják a halottégetést, mivel 
azt hiszik, hogy ezzel a katholikus eszméknek árta-
nak. Az indokolásnak legfontosabb tételét, hogy a 
test felbomlásából származó anyagok a közegészség-
nek ártanak, a szakértelem hiábavalónak és nevet-
ségesnek tudja. Mert vajmi csekély az, ami a föld 
mélységéből kiszabadul; s aztán a városok, falvak, 
de sőt a fővárosnak utcáin is annyi a rothadó, 
bacillustermő, miazmatikus anyag, hogy az emberi-
ség páholybeli javítóinak mindenekelőtt ezzel kellene 
leszámolniok. 

Legutoljára hagytam a juridikus szempontot. 
Kérdezem a halotlégetést sürgető páholytestvéreket, 
miként derítik ki majd a Jáger Mari-féle mérgezési 
bűntényeket, ha minden holttest a kemencébe kerül I 
Eddig az exhumálást követő vegyi elemzés évek 
multán is kiderítette a mérgezést. De ha testet föl-
emészti a tűz, a titkos bűntény elkerüli majd a 
földi igazságszolgáltatás sújtó Ítéletét. E nagy etikai 
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szempontra a modern pogányság semmi ügyet 
sem vet. 

A bajor püspökök a következő pontokban fog-
lalják össze a Szentszéknek a halottégetésre vonat-
kozó döntéseit : 

1. Tilos a katholikusnak, hogy valamely hulla-
égető egyesületnek tagja legyen s akár a maga, akár 
másnak a testét elégettesse. 

2. Egyházi temetés összeegyeztethetetlen a halott-
égetéssel. 

3. Aki tehát a maga testét elégetésre szánja, vagy 
annak elégetését elrendelte s e rendelkezése mellett 
mindvégig notóriusán megmarad, az az egyházi teme-
tésből kizárandó. 

4. Aki a maga testének elégetését elrendelte és 
felvilágosítás és intelem dacára sem tágított ettől, 
az a halottak szentségeiben sem részesülhet.1 

Óhajtjuk és reméljük, hogy a modern hitetlen-
ségnek e botrányát a keresztény Magyarországtól a 
kormány bölcsesége távol fogja tartani. 

Platz Bonifác dr. 

V. K Ö N Y V K R I T I K A ZS3 
H Q 

L é o n D é s e r s c h a n o i n e h o n . , c u r é d e 
S a i n t - V i n c e n t d e P a u l , L e s i d é e s d u Dr . S w o -
b o d a s u r le m i n i s t è r e p a s t o r a l à P a r i s . Paris, 
1912. Letouzey. 8°. 27. 1. 

Dr. Swoboda H. prelátus, bécsi egyetemi tanár 
a nagy városok lelki gondozásáról kiadott munkájá-
ban behatóbban foglalkozik a francia főváros ide-
vonatkozó viszonyaival.2 A kép azonban, amelyben 
hitéletét feltüntetni és kidomborítani igyekszik, na-
gyon erős, sötét vonásokkal van festve. Mintha csa-
lódott volna várakozásaiban. Nem elégítik ki tapasz-
talatai. A viszonyok okait fürkészve, az a meggyőző-
dés érlelődik meg lelkében, hogy Páris lelkészkedő 
papsága nem áll hivatása magaslatán; nem fejti ki 
azt az odaadó, lelkes és önzetlen tevékenységet, amely 
a lelkipásztor sikereinek, vigaszainak, örömeinek 
forrása. 

Feljogosítva érzi magát ennélfogva, hogy külön-
böző vádakat emeljen azon egyházi férfiak ellen, 
akiknek vállaira Páris lelkipásztori gondjai nehe-
zednek. 

Helyteleníti, hogy a «Monsieur le curé» szinte 
megközelíthetlen. Valóságos «egyházfejedelem in 
nuce», aki csak azon hivei számára létezik, akik 
felkeresik, «ha ugyan megtalálják». Nagyon fogya-
tékosnak mondja a hitoktatást. Szemére lobbantja 

1 Lásd Allgemeine Rundschau 1913. februári és már-
ciusi füzetét. 

2 l)r. H. Swoboda. Grossstadtseelsorge. Regensburg. 1911. 
Hustet. II. kiad., 67—93. U. B. Cattaneo olaszra fordította. 
Désers e fordítást használta. 

a papságnak, hogy a szegényebb néposzlállyal keve-
set törődik. Talán nem hatalmasodtak volna el 
annyira az apache-ok sem, hogyha a lelkek gondo-
zása nem volna oly hiányos. Nagyon csekély a plé-
bániák száma. A mai 148 plébánia mellett még leg-
alább kétszer annyira lenne szükség. 

Egy vasárnapi napon 20 templomot látogatott 
meg és mindenütt igen kevesen voltak. Felemlíti, 
hogy nagyon kevés a templomokban az ülőhely. 
Sok templomban megolvasta a székeket. Átlag 250— 
300 széket sikerült összeszámlálnia. Hogyan teljesít-
sék a hivek a misehallgatás kötelességét, ha kényel-
mükről nincs kellőleg gondoskodva! 

Ezen és még több más váddal illeti a párisi 
papságot. Alig lehet ennélfogva csodálkozni, hogy a 
sértett önérzet védekezni törekszik. 

Désers Leo vállalkozott a feladatra, hogy kardot 
rántson és a megtámadott becsület védelmére siessen. 
Buzdította a magas képzettségű és nagy buzgóságú 
lelkészt az a biztos tudat, hogy az igazság oly fegy-
verzetével szállhat síkra, amellyel diadalmasan ver-
heti vissza a támadásokat. 

Részletesen ismerteti a lelkészkedő papság ren-
des ténykedéseit és hivatalos munkásságát. Elmondja, 
hogy a lelkészek egész délelőtt a templomokkal 
kapcsolatos irodákban találhatók és szolgálatára 
állanak a híveknek. Hetenként többször végeznek 
hitoktatást a templomokban. Szorgalmasan tanítják 
a hitoktatás keretében az egyházi énekeket is. Átlag 
20—24 órát töltenek hetenként a gyóntatószékben. 
Vasárnapokon nem ritkán 2—3 szentbeszédet mond 
egy-egy lelkész. Sok időt töltenek aztán a különféle 
egyesületekben, a kongregációkban, az anyák egy-
leteiben és mindenütt előadásokat tartanak. 

Azt hiszi Désers, hogy ilyen állandó és rend-
szeres munka mellett jogosan alig lehet a köteles-
ségmulasztás vádját hangoztatni. 

Ami Swoboda prelátus nehézményítéseit illeti, 
nagyon csodálkozik Désers afelett, hogy üreseknek 
találta vasárnapon a templomokat. Lehetséges, hogy 
épen az istentiszteletek idején kívül eső órákat szen-
telte e látogatásnak. Különben tapasztalnia kellett 
volna, hogy nem üres falak között mutatják be a 
szent miseáldozatokat. 

Megütközéssel utasítja vissza Désers azt a vádat, 
hogy egyes templomokban a hétfői napokon hivatalos 
istentiszteletek tartatnak a vasárnapi mulasztások 
pótlására. Ennek az állítólagos szokásnak sehol 
semmi nyomát sem találtam, mondja Désers. 

Hogy a plébániák túlnyomó nagy része nagyon 
népes, az köztudomású. A viszonyok azonban — 
jegyzi meg Désers — e tekintetben sem sokkal rosz-
szabbak Párisban, mint más nagy városokban. Bel-
giumban sok plébániának van 30.000 hive. Milanó-
ban 42-46.000, Münchenben 60-63.000, Bécsben 
60—70.000, Budapesten 70-80.000 lélek tartozik egy 
plébániához. A «Notre Dame de Clignanco'urt» plé-
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bánia, amely 121.000 lelket számlált, már ketté van 
osztva. Több más plébánia is szét lön tagolva újab-
ban. Amette bibornok-érsek nagy gondot fordít rá, 
hogy a plébániák száma növeltessék. Azt azonban, 
hogy 350 új plébánia szerveztessék, mint Swoboda 
óhajtja, alig lehet reményleni — jegyzi meg Désers. 

Különösen fájlalja a lelkes védő Swobodának 
azt a megjegyzését, hogy az alsóbb néposztállyal, a 
szegény néppel alig törődik a párisi papság, sőt 
része volna még az apache-ok elhatalmasodásában 
is. Hivatkozik idevonatkozólag a bécsi Szent Vince-
egylet 1911. évi jelentésére, amely keserűen panasz-
kodik a munkásosztály szomorú erkölcsi állapota 
miatt. Méltányos, jogos volna-e — kérdezi Désers — 
e jelenség miatt kötelességmulasztással vádolni a 
bécsi lelkészkedő papságot és az érintett züllöttséget 
rovására í rn i? ! 

A védekezés hangja erélyes, komoly, határozott. 
Mindamellett előkelő. Nemesen tartózkodó. Helyen-
ként mindazáltal megsuhogtatja az élesebb kifeje-
zések azt az ostorát, amelyet a kritika pattogtatott 
a párisi papság felett. 

A szigorú ítélkezés ellensúlyozására és pálya-
társai vigasztalására hivatkozik Désers a szent Atyá-
nak 1908. június 10-én mondott szavaira, amelyek-
ben nagy elismeréssel adózott a francia papság buz-
galmának. Erősen hiszi azt is, hogy «az isteni Mester 
irgalmasabban fog rájuk tekinteni, mint tanszékének 
magasságából a bécsi egyetem tanára». 

Désers igen hasznos munkát végzett e dolgo-
zatával. Nemcsak pályatársai becsületét mentette 
meg. Fényképet is adott, amely hűen tükrözteti vissza 
azt a lelkes tevékenységet, amelyet a francia főváros 
képzett és buzgó papsága hivatása körében kifejteni 
törekszik. Walter Gyula dr. 

Ad. T a n q u e r e y , S y n o p s i s t h e o l o g i a e m o -
rá l i s e t p a s t o r a l i s . Ed. IV. 1912. Három kötet. 

Richard francia érsek azt mondotta e morálisról, 
hogy tekintetbe veszi a mi korunknak sajátos szük-
ségleteit «nostri temporis necessitatibus moribusque 
accomodata». És tényleg a legelső dolog, ami az 
embernek ezen mű olvasásánál szemébe ötlik, az 
erősen kidomborodó társadalmi szempont. Hasonlóan 
a büntetőjogászokhoz, akik ma úgy művelik tudo-
mányukat, hogy az ne csak a bűntettnek meghatá-
rozását és pontos körülírását adja, hanem maga is 
lehetőleg csökkentse, irtsa a eriment, ezen morális-
nak szerzője is a bűn és erény jellemzése és meg-
határozása mellett felderíteni iparkodik a bűnnek 
okait, megbeszéli az eszközöket és módozatokat, 
miképen lehetne a különféle bűnöket legyőzni, meg-
szüntetni, az erényeket pedig megizmosítani. 

Amit más morálisták nem tesznek, azt igen jól 
esik Tanquereynél tapasztalni; jól esik pl. a lelki-
ismeretről szóló megszokott anyag után egy külön 
fejezetet olvasni a lelkiismeret neveléséről; a hit, 
remény és szeretet erényeinek tárgyalása után ki-

tűnő fejezeteket találunk szerzőnél: de mediis in 
fide, in spe, in caritate proficiendi. A szociális szem-
pontnak köszönhetők a következő külön fejtegetések 
is: a hit ellen irányuló bűnöknek benső és külső 
okairól, a jámborságban való haladásról, a vasárnap 
megszentelésének társadalmi fontosságáról, az okos-
ság, mértékletesség és erősség erényeinek gyarapítá-
sáról, az alkoholizmusról és az ellene való küzde-
lemről, a szeretetnek szociális műveiről, a szocializ-
musnak okairól, fejlődéséről, megelőzéséről, a bűnözés 
okairól, a munkáskérdésről, a munkások helyzeté-
nek javításáról stb. E fejtegetéseknek legnagyobb 
része nagyon talpraesett, a dolgok természetéből 
folyó, bár nem mind áll a szociológiai megfigyelé-
seknek és megállapításoknak mai magaslatán (p. o. 
a bűnözés okairól szóló). 

Ezen társadalmi szemponton kívül sajátos tulaj-
donságai ennek a morálisnak, hogy főleg gyakorlati 
részében erősen szóhoz jut a Szentírás, megfelelően 
XIII. Leo kívánságának, aki azt óhajtotta, «ut divinae 
Scripturae usus in universam theologiae influât dis-
ciplinam ejusque prope sit anima». Erős oldala az 
is, hogy a keresztény erkölcstan elleneseit a kellő 
helyeken megcáfolja, jelesen azokat, akiknek szava 
a mai embernek füléhez is eljut. 

Irányát és rendszerét röviden így jellemezhet-
jük. Fővezérei aqu. sz. Tamás és lig. sz. Alfonz; az 
újabbak közül pedig Suarez, de Lugo, Billuart, 
Carrière, Lehmkuhl, Müller, Bouquillon, Ballerini és 
Noldin voltak azok, akiknek véleményét sok kér-
désben leginkább tekintetbe vette. A kétes lelkiisme-
reti kérdések eldöntésénél az aequiprobabilismusnak 
irányítását biztosnak tekinti és mint ilyet ajánlja, 
jóllehet megengedi, hogy ez a rendszer nem old 
meg minden nehézséget. Egyébként elfogadja a mér-
sékelt probabilizmust, de hangsúlyozza, hogy az ő 
szemében ez a rendszer nem úgy szerepel, mint a 
tökéletességnek és a keresztény lelki életnek a nor-
mája, hanem mint rendszer, melynek útmutatása 
mellett meg lehet ismerni azt a minimumot, amely 
a bűn elkerülésére szükséges. 

Mikor szerző a morálisnak kontroverz kérdései-
ben állást foglal, nem a merő tekintély, hanem az 
okok hatása alatt formálja ki a maga véleményét. 
Úgy hogy néhány ily kérdést említsünk, sz. Tamás-
sal szemben azt tartja, hogy «necessitate medii» 
hinni kell Istennek létezését, és pedig elegendő, 
hogyha az ember Istenben, mint a természetes rend 
alkotójában hisz, és nem szükséges, hogy azon kívül 
Istenben, mint a természetfeletti rend szerzőjében 
is higyjen. Az észbeli fentartás vitás kérdésében a 
liberálisabb felfogás mellett dönt éssziikség esetén meg-
engedettnek tartja az úgynevezett «falsiloquium»-ot, 
mely alatt oly nyilatkozatot ért, amely senkinek kárt 
nem okoz és oly körülmények között mondatik, 
amikor felebarátunknak nincsen joga az igazság ki-
jelentéséi követelni. Arra a kérdésre nézve, szabad-e 
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kisebb bűn elkövetését tanácsolni valakinek, akit 
egy nagyobb bűn elkövetésétől visszatartani nem 
lehet, azt tartja, hogy valószínűleg igen, csak azzal 
a kikötéssel, hogy a tanácsadó helyesen fejezze ki 
magát és ne keltse azt a látszatot, mintha a taná-
csolt kisebbik bűn megengedett volna. A szent mise 
lényegéről szóló vitában azokhoz csatlakozik, akik 
e lényeget az átváltozásban látják, az áldozást pedig 
a szent mise integráns részének minősítik. Abban a 
hires kérdésben, vájjon mekkora bűnt követ el az, 
aki valamely új bűnét mint már meggyónt régi 
bűnt vallja be, a szigorúbb felfogáshoz csatlakozva 
azt mondja, hogy az ily gyónó halálosan vétkezik; 
nekünk azonban úgy látszik, hogy Noldinnak ellen-
érveit nem cáfolta meg és ezen nézete nem felel 
meg az igazságnak. Az utolsó kenet szentségére vo-
natkozólag a communis véleménnyel szemben, mely 
szerint ezen szentségnek felvétele «necessitate prae-
cepti per se» nem szükséges, szerző az ellenkező 
felfogást vallja, azonban nagyon gyengén okolja 
meg azt. 

Az egész mű három kötetre oszlik. Az első kötet 
a szokásos alapvető fogalmak tárgyalása után az 
erény tant adja elő, még pedig úgy, hogy a decalogust 
és az egyháznak öt parancsolatát a megfelelő eré-
nyeknek keretében tárgyalja. A szűzi tisztaság eré-
nyével az első kötet végén külön függelékben fog-
lalkozik. A második kötet az igazságosság erényének 
egész körét öleli fel, és meghatározza a különböző 
állások és hivatások sajátos erkölcsi kötelességeit. 
A harmadik kötetnek tárgyát a szentségekről szóló 
tan képezi. Ebben a kötetben gyakran pastorális 
útbaigazításokat is ad és erre való tekintettel művét 
pastoralisnak is nevezi. Ez az elnevezés azonban 
nem jogosult, mert a lelkipásztorkodástan anyagát 
a mű nem öleli fel. 

Tanquereynek jelen háromkötetes müve csak 
morális és mint ilyen igen hasznavehető, kellemes, 
korszerű munka. Jehlicska Ferenc dr. 

VI. KATHOLIKUS VILÁGSZEMLE 

Magyarország. 
Egyházmegye i zsinat Gyulafehérvárott . F. é. 7. 

számunkban már jelentettük, hogy gróf Majláth G. Károly 
erdélyi püspök f. évi julius 7-ére egyházmegyei zsinatra 
hivta egybe papjait a gyulafehérvári székesegyházba. 
Most megjelent VI. számú (márc. 15.) körlevelében az 
erdélyi püspök a jelentkezés és a zsinatra való meg-
érkezés idejére nézve ad részletes utasításokat és egyben 
közli papjaival, hogy a zsinat által tárgyalandó új 
egyházmegyei statatam tervezetét legközelebb megküldi 
minden plébániának, hogy mindenkinek módja legyen 
azt áttanulmányozni, az április végén tartandó korona-
gyűlésen módosításait indítványozni, és ha a koronagyűlés 
azokat szótöbbséggel elfogadja, a püspökhöz felterjesz-
teni ; a koronagyülések jegyzökönyvei legkésőbb május 

15-ikéig felterjesztendök, hogy a zsinatot előkészítő 
bizottság azokat a püspök elé terjeszthesse. Végre közli 
a püspök, hogy a zsinaton részt vevő papok egyúttal 
ezzel eleget tesznek az idén a lelkigyakorlatok végzésének 
is, miért is részökre a zsinat tartama alatt naponkint 
két szentbeszéd fog tartatni és gyóntatok is fognak 
rendelkezésökre állani. 

Ausztria. 
Az ausztriai kath. németek ezévi kath. nagy-

gyűlése . Már jeleztük, hogy Ausztriában ez évben a «Katho-
lische Union» határozatából folyólag nem lesz egyetemes 
kath. nagygyűlés, hanem külön-külön kath. nagygyűlés 
minden ausztriai nemzetiség részére. Az ausztriai katholi-
kus németek nagygyűlésére az előkészítő bizottságok hús-
véti dátum alatt most bocsátották ki a felhívást. Eszerint 
az ausztriai németek kath. nagygyűlése 1913. aug. 15—17. 
napjain lesz Linz-ben. A felhívás utal a jelen évnek 
kettős jubileumi vonatkozására : a 100 éves évforduló-
jára a Napoleon igája alól való felszabadulásnak (1813) 
és az 1600 éves évfordulójára a kereszt győzelmének. 
Ennek megfelelőleg utal a felhívás arra, hogy a nagy-
gyűlésen az osztrákoknak az egyház feje iránt és az 
arany-jubileumos császár iránt érzett hálája és hűsége 
fog megnyilvánulni ; 1000 éves kultura áldását köszön-
heti Ausztria az egyháznak, és igen sokat köszön e téren 
a Habsburg-háznak is. A felhívást aláírták a linzi bizott-
ság nevében Häuser János tartományi főkapitány, dr. 
Hittmair Rudolf linzi püspök és Lajos szász-koburg-
gothai herceg, a bécsi bizottság nevében pedig: Marschall 
Ernő gróf és Pommer Bruno hohenfurti apát írták alá. 

Franciaország. 
A Bartl iou-kormány és az egész respublika 

S c y l l a é s C h a r y b d i s k ö z ö t t . A Barthou-kormány 
már összetételénél fogva kompromisszumos kormánynak 
mutatkozik : tagjai közül 5 radikális-szociálista (ezek 
közt van Pichon külügyminiszter és Etienne hadügy-
miniszter), 2 a köztársasági «Union»-ból (egyik : Thierry 
progresszista), 4 radikális (ezek közt van Barthou), 1 a 
republikánus szocialisták táborából. Főleg Thierry 
minisztersége miatt támadják Barthou-t, mert Thierry 
annak idején az egyház és állam elválasztásáról szóló 
törvényjavaslat ellen felszólalt és szavazott; amivel 
szemben Barthou arra hivatkozik, hogy Thierry most 
helyesli a radikális iskolajavaslatokal. 

Márc. 27-én kellett volna a ßar//iou-kormány és 
a radikális-szociálista párt közt a második összeütkö-
zésnek és a bizalom újabb télvetésének megtörténnie, de 
J. Breton visszavonta a bejelentett interpellációt, amelynek 
tárgya az lett volna, hogy a kamara mondja ki, hogy 
csakis olyan kormányt támogat, amely kizárólag bal-
párti többségre támaszkodik. (Ilyen határozat idézte elő 
1898-ban Méline bukását is.) 

így a Barthou kormány májusig biztosítva van ; inert 
márc. 27-én úgy határoztak, hogy májusig (máj.6.) elnapol-
ják a kamara tárgyalását,amikor újból szőnyegre kerülnek 
a «défense nationale» és a «défense laique». A hadügyi 
bizottság máris 20 szóval 9 ellenében állást foglalt a 
hároméves szolgálat mellett (az eddigi kétéves helyett), 
amiben nagy része volt annak, hogy maga Barthou és 
Etienne megjelentek a bizottság ülésén és bejelentették, 
hogy a kormány tagjai szolidarisak a véderöreform 
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ügyében. A radikálisok és radikális-szocialisták többsége 
azonban hallani sem akar üjabb katonai terhekről és 
fittyet hány a németországi veszedelemnek. 

Ez a visszás helyzet erős tápot ad a royalista párt 
törekvéseinek, mert a radikálizmus és a szocializmus 
képtelennek bizonyultak Franciaország önálló nemzeti 
hivatását értékelni és biztosítani. Máris nyíltan beszélnek 
Franciaországon kívül és belül egy államcsíny lehető-
ségéről. Ezek a pártok eddig csak rombolni tudtak, de 
épileni nem, és a vallás és iskola körüli romboló munká-
jukkal elvágták a jövő nemzedék nevelésének éltető 
gyökerét. A «Germania» erről írva felkiált, hogy Isten 
mentse meg Németországot az ilyen népuralomtól. 

Nagy-Britannia. 
A caldey- i b e n c é s e k ügye . Dom J. Chapman és 

Dom Beda Camm belga bencések, akik a caldey-i 
konvertált bencések lelki vezetése végett Caldey-ben 
időznek, a «Tablet» szerkesztőségéhez márc. 25. kelet 
alatt levelet intéztek, amelyben előadják, hogy a kolos-
tor a kath. egyházba való belépés folytán kissé kedve-
zőtlen anyagi helyzetbe jött, mert már a folyó évre 
több jótevő által az építkezések folytatására felajánlott 
20.000 font sterling-ot is elvesztik. Ezért azt határozták 
el, hogy a caldey-i zárda építkezésének befejezése és a 
kolostor felsegítése végett egy alapot («Caldey susten-
tation fund») fognak alakítani, amelyhez az egész kath. 
világ hozzájárulását kérik. Máris sok adakozó, köztük 
egészen szegény emberek, önkényt küldöttek adomá-
nyokat, egy katholikus pap egymaga 500 fontot ado-
mányozott. 

A caldey-i kolostor szerzetesei egyébként a kenyér-
szerzés egyetlen eszközét sem hagyják ezentúl sem ki-
használatlanul : így van nagy baromfitenyészetük, kő-
bányájuk, márványbányájuk, valamint van egy «fax» 
ciműnegyedéves folyóiratjukis,amely most a tőle elfordult 
anglikán olvasók és rendelők pótlására szivesen látná 
új előfizetők belépését a katholikusok köréből. 

P. Bern. Vaugl ian S. J. Japánban é s Kíná-
ban. A híres londoni jezsuita egyházi szónok : Bern. 
Vaughan többhónapi északamerikai tartózkodás után 
hazafelé útjában Japánt ejtette útjába, ahol kitün-
tető figyelemben részesítették nemcsak a katholikusok, 
hanem a protestánsok is, valamint a japán állami 
méltóságok is. Igy felszólították arra is, hogy a tokiói 
egyetem tanárai és hallgatói előtt is tartson egy előadást, 
valamint arra is, hogy a tokiói legelőkelőbb társa-
dalmi rétegek képviselői előtt a «Peer's Club»-ban 
beszéljen. Ez utóbbi előadásra maga a japán felsőház 
elnöke, Tokugawa herceg szólította fel P. Vaughan-1. 
Tokugawa pedig leszármazója a «sogun»-oknak (a japán 
császárok majordomus-ai), akik 1867-ig Japánt, mint 
regensek, kormányozták és akik a XVII. és XVIII. szá-
zadban a leg vérszomjasabb ellenségei voltak a katho-
likus egyháznak és a Jézus-Társaságnak, amelynek több 
tagját az üldözések alatt kivégeztették. 

P. Vaughan Sanghai-ba való elutazása előtt nyílt 
levélben búcsúzott el japáni ismerőseitől, amelyben a 
japán népre szórt dicséreteken kívül hálásan említi a 
tokioi császári és a Waseda egyetemek tanárai és hallgatói 
részéről történt szives fogadtatását, valamint örömét 
afelett, hogy az angol nyelv és műveltség annyira gyö-

keret vert Japánban. Majd rátérve Japánnak ismeretes 
keresésére egy új államvallás után, így folytatja: 

«Legyen szabad reményemet kifejeznem, hogy nincs 
messze a nap, amikor mi mindnyájan el fogjuk ismerni, 
hogy, ha a nevelés célja a jellemnevelés, akkor teljesen 
céltalan minden kísérlet a nevelést más alapra fektetni, 
mint a vallásra. A Nyugaton mi mindnyájan már tudjuk 
tapasztalatból, hogy laikus morálra és sexuálís higíenára 
az élet viharaival és a szenvedély támadásaival szemben 
épen olyan kevéssé lehet nevelést felépíteni, mint 
törött nádszálakra, mert akkor mondják fel a szolgá-
latot, amikor legnagyobb szükség volna rájuk. Figye-
lembevéve az ember természetét úgy, amint van, 
nem tarthatja azt féken más, mint a vallás. Sehol 
a világon ember nem fog elismerni törvényt maga 
felett, hacsak életét nem hatja át az Istenbe és a 
halhatatlan lélekbe vetett hit. Erkölcsi törvények 
erkölcsi törvényhozó nélkül szépek lehetnek, mint a 
virágzó japán cseresznyefa, de vajh* milyen lesz az ilyen 
fának gyümölcse? Pedig gyümölcseikről fogjátok őket 
megismerni. Ezen figyelmeztető szózatomat japán bará-
taim és hazájuk iránt érzett szeretetem sugalmazta. Mi-
kor azt keresitek, hogy miben utánozhatnátok Francia-
országot és Angolországot, valamint Amerikát, kövessétek 
elhunyt császártok rendeletét: Fogadjátok el azt, ami 
jó, és vessétek el azt, ami rossz a külföldi műve-
lődésben.» 

Tokugawa iránt való köszönő szavakkal és tokiói 
tudós jezsuita-rendtársainak ajánlásával záródik be a 
búcsuirat. 

Tokióból Kínába, Sanghai városba vitorlázott át 
P. Vaughan, ahol március 7-én tartott, közkívánatra, 
előadást, a Town Hall-ban, amelyen két protestáns 
püspök, több diplomata, katona és óriási egyéb hallga-
tóság jelent meg. 

Balkán. 
Az Osservatore B o m a n o az osztrák-magyar 

monarchia protektorátusáról a balkáni katho-
l ikusok felett. Ez a protektorátus, melyről már máskor 
megemlékeztünk, az olasz államférfiaknak és hírlapoknak 
szálka a szemökben; szerintök a Balkánon levő olasz 
katholikusoknak védelme nem Ausztria-Magyarországot, 
hanem Olaszországot illeti. Az Osservatore Romano rámutat 
az olasz liberális sajtónak (Giornale d'Italia) ezen okvet-
lenkedésben megnyilatkozó hamisságára. E lapok ugyanis 
ilyen módon először gyanússá teszik Olaszországnak 
szövetség-hűségét, másodszor azonban szándékosan össze-
zavarnak két különböző dolgot : más az védeni a saját 
nemzetbeli polgárokat (ez a jog természetesen megilleti 
Olaszországot is, az Oss. Rom. szerint is), és más az, 
védeni az albán katholikusokat, amihez Ausztria-Magyar-
országnak ősi joga van. Másrészt ellenmondás van 
abban is, hogy a balkáni katholikusoknak vallási védője 
az az olasz állam legyen, amely otthon sem védi kellő-
képen a kath. egyházat, sőt a szerzetes rendeket sem 
ismeri el területén. 

Ez az utóbbi megjegyzés arra vonatkozik, hogy 
(eddig még meg nem erősített hirek szerint) a mult 
hetekben Palic szent ferencrendi atyát, ki Djakova 
vidékén lelkészkedett az albánok között, a montenegrói 
katonák válogatott kínok közt megölték volna azért, mert 
hitét megtagadni és az orthodox hitre áttérni vonakodott. 
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T i b e t . 
T i b e t s z u v e r é n á l a m m á l e t t . A jelenlegi, t agad -

ha t a t l anu l tehetséges Dalai-Lama a h á r o m h a t a l o m 
közt (Kina, Anglia , Oroszország) való többször i inga-
dozása , he lyesebben m o n d v a tuda tos p róbá lkozása u t á n , 
mos t végre p rok l amá l t a Tibet öná l lóságá t , f e lmondva 
igy a Kinával szemben fenál lot t suzerain-ségét . Az ú j 
á l l a m n a k mos t m á r szuverén feje lesz a Da la i -Lama , 
ki mellett négy minisz te rből álló k o r m á n y fogja a 
végreha j tó h a t a l m a t gyakoro ln i . A világi á l l amok mellé 
im a távoli Kelet-Ázsiában egy szuverén theokrác ia 
so rakoz ik , a b u d d h i z m u s theokrác i á j a , amelyet t a l án 
rövidesen köve tn i fog az o r thodox görög theokrác ia a 
«Hagion Oros»-on (Athos). 

Boissairie, Lourdes. Les Guérisons. 3-e série. Paris, maison 
de la Bonne Presse, 1912 (110 p. 8° avec grav.). Fr. 1. 

Wagner, P., Einführung in die gregorián Melodien. Ein 
Handbuch der Choralwissenschaft. 2. Tl. Neumenkunde. Paléo-
graphie des liturg. Gesanges. 2., verb. u. verm. Aufl. Ebd. 
1912 (XVI, 506 S. gr. 8°). M. 12. 

Feretti, P., Il cursus metrico e il ritmo delle melodie 
gregoriane. Roma, tip. del senato, 1913 (270 p. 8°). L. 6. 

Bodleij, J. E. C., Cardinal Manning ; the Decay of idea-
lism in France ; The Institute of France : three essays. Lon-
don, Longmans, 1912 (308 p. 8°). 9 s. 

Szerkesztői izenetek-
Dr. O. A., Arad. A cikket lapunkban nem közölhetjük. 

Köszönjük szives készségét. — N. S. dr., Rónia. Köszönet. 

I IX. K Ö N Y V S Z E M L E | j ^ j 

Legújabb Theologiai Irodalom. 
CJ S z i s z t e m a t i k u s t h e o l o g i a . 

F o l y t a t á s . 

Führer, R., Nanna od. Die deutschen Katholiken u. die 
Philosophie. Ein Buch vom Reichtum. Wiesbaden, Quiel, 
1913 (40 S. gr. 8°). M. 2. 

De Maria, M., Philosopliia peripatetico-scholastica ex 
fontibus Aristotelis et S. Thomae Aq. expressa. Ed. IV. Roma, 
Ist. Pio IX, 1913 (XII, 620 ; 516 ; 450 p. 8°). L. 16. 

Delabroye, Le Besoin de Dieu et la religion. Paris, 
Gabalda, 1913 (186 p. 16°). Fr. 2. 

Noldin, H., Summa theologiae morális. Ed. X. Innsbruck, 
Rauch, 1912. 8°. I. De principiis theologiae morális. (410 S.) — 
M. 2,80. II. De praeceptis Dei et ecclesiae. (844 S.) M. 5,86. — 
III. De Sacramentis. (816 S.) M. 5,50. —, dasselbe. Comple-
mentum I. De sexto praecepto et de usu matrimonii. Ed. XIII. 
Ebd. 1912 (123 S. 8°). M. 0,80. 

Teich, C., Epitome theologiae morális universae per 
definitiones, di visiones et summaria principia pro recollectione 
doctrinae morális et ad immediatum usum confessarii et 
parochi, excerptum ex Summa theol. mor. R. P. H. Noldin. 
Ebd. 1913 (XXXII, 539 S.), Geb. M. 3,40. 

Cohausz, 0., Idole des 20. Jahrh. Relig'iös-wiss. Vorträge. 
2. Aufl. Köln, Bachem, 1913 (163 S. gr. 8°). M. 2,80. 

Schneider, W., Der neuere Geisterglaube. Tatsachen, 
Täuschungen u. Theorien. 3., verb. u. bedeutend verm. Aufl. 
Bearb. v. F. Walter. Paderborn, Schöningh, 1913 (XII, 610 S. 
gr. 8°.). M. 10. 

DJ G y a k o r l a t i t h e o l o g i a . 
Theol. Jahresbericht, enthaltend die Lit. des J. 1911. 6. 

Abt. : Praktische Theologie. Bearb. v. C. Hachmeister u. a. 
Leipzig, Heinsius, 1912 (V, 227 S. gr. 8°). M. 9.60. 

Gspann, J., Chrys., Glück u. Glaube. Der Einfluss der 
kath. Religion auf das irdische Wohlergehen. Regensburg, 
Pustet, 1912 (142 S. 8°). M. 1.30. 

Camerlander, A., Sind die Jesuiten deutschfeindlich ? 
Freiburg, Caritas-Verlag, 1913 (XI, 211 S. m. 22 Abbild. gr.8°). 
M. 2.40. 

Keller, A., Homiletische u. katechetische Sonntagspre-
digten in 4 Bdn. hrsg. v. Cl. Keller I. Bd. »In jener Zeit». 
Sonntagsgedanken meist im Anschluss an die Evangelien. 
I. Bd. Weilinachts-u. Osterfestkreis. Limburg, Limb. Antiqu. 
& Verlag, 1913 (XXVIII, 622 S. gr. 8°). M. 4.80. 

Lercher, L., Erhebungen des Geistes zu Gott. 2., verb. 
Aufl. IV. Bd. Regensburg, Pustet, 1913 (VI, 432 S.8°). M. 2.80. 

J^iadóhivatali izenetek-
H á t r a l é k o s a i n k n a k . Mindazokat, akik a folyó I. félévre 

(január—május) még nem küldötték be előfizetéseiket, tiszte-
lettel kérjük, szíveskedjenek a félévi előfizetési összeget mielőbb 
beküldeni. 

Felelős s ze rkesz tő és k i a d ó t u l a j d o n o s : 

Dr. H A N U Y F E R E N C , egyet , t a n á r ( I V . , D u n a - u . 3 . ) 

F ő m u n k a t á r s és szerkesz tő-he lye t tes : 

Dr. W O L K E N B E R G A L A J O S , egyet , t a n á r ( I . , B e r t a l a n - u . 2 4 . ) 

Iparos és wem kereskedő 
35 éve fennálló r.k. cé£ I 
K é s z í t é s jav í t s K e l y h e t , c iboriumot , o l tár -
gyer tya ta r tó t , o l t á r l ámpá t , keresz te t , füs tö lő t , 
csil á r t , gyer tyára és vi l lanyra s tb . Arany , ezüst, 
k inaezüs t , bronzból , művészies és egyszerű ki-
vitelben. K e l y h e k s tb . tárgyak v a l ó d i tííz-
galván aranyozása és ezüs tüzése j ő t i U l á s s a l . 
Tervra jz és köl tségvetés d í j t a l anu l . M i e l ő t t más-
hol rendelést tesz, méltóztassék egy árjegy-
zéket kérni, melyet ingyen és bérmentve küld 

Kéri nagybecsű pártfogását 

B I T T N E R J Á N O S 
e g y h á z i s z e r e k m ü S t v i i s e . 

Budapest, IX., Lonyay-u. 23. 
(bejárat Czuezor-utea f.) 

Hegedűk, cimbalmok 
j ó t á l l á s sa l , szolid k iv i te lben o lcsón . Iskolák, 
hang j egyek . E l s ő r e n d ű gramofon, eufon 25 K-
tól. L e m e z e k 2-40 korona . Harmonika , fu -
vola, c i te ra , s íp, kü r t , dob stb. Kuliffay 
c imba lomisko la m a g á n t a n u l á s r a 7 ko rona , 
Ti l inkóiskola 2 k o r o n a . — M i n d e n n e m ű 

SSE* HORVÁTH-MI, 
Budapest, Rákóczi-út 56. szám. (Udvarban). 

CSUHA ANDRAS szabd, 
^ ^ ̂  reverenda- és cimáda-készítő 
Budapest, IV., Papnevelde-u. 8. sz, II. em. 18/a. 

Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII. ker., Szentkirályi-utca 28. szám. 



LXX11. évfolyam. 15. szám. 1913. április 12. 

RELIGIO 
TUDOMÁNYOS ÉS TÁRSADALMI KATH. HETI FOLYÓIRAT 
A BUDAPEST] EGYETEM HITTUD. KARA TÖBB TAGJÁNAK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI 

Dr. H A N U Y F E R E N C , EGYETEMI TANÁR. 

Megjelenik — július és augusztus hó ki-
vételével — minden szombaton reggel. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal : 
Budapest, IV., Duna-u. 3. 

Előfizetési ár : egész évre K 12. félévre K 6. 
E g y e s szám ára : 50 fillér. (Kapható a Szen t -
István-Társulat könyvk. , IV., Kecskeméti-u. 2.) 

TARTALOM. 1. Vezércikk : Kath. au tonomia és egyházjog. I r ta : 
Hanuy Ferenc dr. — II. Az örök városból : 1. Az «4cta Apostolicae 
Sedis» folyó évi 5. száma. 2. Pápai e l ismerés a Sz. Benedek-
rendnek a keresztény művészetnek ápolásáér t . 3. Az első nyi lvános 
pápai j ub i l eumi audiencia . 4. A Nagy-Kons tan t in- jubi leum ünnep-
lése a lateráni archibazi l ikában. 5. Az ú j «Cardinalis Vicarius 
Urbis». — III. Tudományos cikkek, közlemények, értekezések: 
1. Krisztus fe l támadása . IV. (Vége.) P. Schrotty Páltól. 2. Az egy-
házi vagyonjog és a «Műveltség Könyvtára». —ß.— 3. Bontó aka-
dály-e a keleti egyházban az egyházi rend ? II. Iiusznák Miklós 
dr.-tól. 4. Sámuel próféta s í r ja . Bozsik Pál dr.- tól . I'. Könyv-
kritika: 1. Ad. Tanquerey, Synopsis theol. dogmat icae specialis. 
Dudek J ános dr.-tól. 2. Telch : Ep i tome theol. morál i s universae. 
Tóth T ihamér dr.-tól. — VI. Katholikus Világszemle : A) Ausztria : 
Szlovén-liorvát kath. nagygyűlés Laibachban. B) Német Birodalom : 
Szabadgondolkodók val lásalapí tása. C) Olaszország : A kath. hi t-
okta tás ügye Olaszországban. D) Nagy-Britannia : A pápai legátus 
mal ta i u tazása az angol a lsóházban. E) Spanyolország: A kötelező 
h i tok ta tás ügye. F) Észak-Amerikai Egyesült-Államok : A katholi-
kusok száma az Unióban. — VIII. Vegyesek : Az Orsz. Magyar 
Cecilia-Egyesület közgyűlése. — IX. Könyvszemle. D) Gyakorlat i 
theologia. 

J{ath. autonomia és egyházjog. 
Irta : HANUY F E R E N C DR. 

Most, mikor egy legújabb autonomiai tör-
vényjavaslat-tervezet kapcsán az autonomia ügye 
ismét előtérbe került, jó lesz vizsgálni azt a 
viszonyt, amely az autonomiai szervezeti sza-
bályzat és a szorosan vett egyházi törvények 
közt, az autonomiai szervezeti közegek és az 
egyház méltóságai, javadalmai és hivatalai közt, 
szóval az autonomia és az egyházjog közt fenn-
állani fog. 

Mindenekelőtt konstatáljuk, hogy az auto-
nomiai szervezeti szabályzat nem szorosan vett 
egyházi jog, egyházi törvény lesz, mert azt nem 
egyházi törvényhozói fórum fogja megalkotni, 
hanem az állami becikkelyezőtörvény felhatal-
mazása alapján az autonomiai szervező kon-
gresszus fogja «az egyházi főhatóságok hoz-
zájárulásával és az apostoli király jóváhagyásá-
sával megállapítani, a főkegyúri jog és a kath. 
egyház hierarchikus szervezetének szemelőtt tar-

tása mellett, a fennálló törvények korlátai között.» 
(Id. tervezet 2. §-a.) 

Az így megalkotandó autonomiai szervezeti 
szabályzat tehát állami, államegyházjogi szabály-
zat, szabályrendelet, statutum jellegével tőg bírni, 
amely csak az egyes magyar egyházmegyék tör-
vényhozóinak hozzájárulása és általuk való ki-
hirdetése után lesz majd partikuláris egyházi 
törvénnyé Magyarországra nézve, de mint téte-
les törvény, csakis egyházmegyénként — éspedig 
csupán az egyházmegyére és az egyházközségre 
vonatkozó autonóm szabályokat illetőleg — mint 
recipiált világi, államegyházi jog pedig az egész 
országra nézve a maga egészében is, de csakis 
az egyetemes egyházjog, a ius divinum és a ius 
canonicum korlátai között és azokkal való össz-
hangban ; mert a püspökök csakis ezen korlá-
tokon belül és az említett magasabb rendű jo-
gokkal való összhangban járulhatnak hozzá új 
egyházi közegeknek az egyházi fórumban való 
elismeréséhez, szervezéséhez és hivatali jogkör-
rel való felruházásához. 

Csakis akkor volna lehetséges az autono-
miai szervezeti szabályzatnak «contra legem cano-
nicam» derogáló ereje, ha ehhez a római Szent-
szék is pozitive hozzájárulna. Ily hozzájárulás 
kéréséből és kieszközléséből keletkezhető kon-
zekvenciákra való tekintet azonban már eleve 
is azt javasolja, hogy az autonomia szervezeti 
szabályzatot «praeter legem (universalem)» kell 
megalkotni ; tájékoztatás végett a végleges sza-
bályzatot épen úgy tudomására fogják hozni a 
római kúriának, amint ez már az eddigi javas-
latokkal is történt. 

Ha ez így áll, úgy világos, hogy az autono-
miai szervezeti szabályzat mellett teljes egészük-
ben érvényben maradnak a kánonjognak a papi 
státusra, a püspöki hivatalra és javadalomra, a 
plébániai hivatalra és javadalomra, általában 
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mindenféle egyházi javadalomra, egyházhata-
lomra és egyházvagyonra vonatkozó kánoni ren-
delkezései. És ezen szorosan vett egyházi, ká-
noni joganyagra nézve a további alkotás, tör-
vényhozás a jövőben is változatlanul és csorbí-
tatlanul a római pápát és kuriális hatóságait, az 
egyetemes, a nemzeti és tartományi zsinatokat 
és a püspököket (egyházmegyei zsinatban vagy 
azon kívül) fogja megilletni, amely törvény-
hozás teljesen független fog maradni partikulá-
ris keretekben is az autonomiai szervezet inge-
renciájától, sőt a kétféle jog összeütközése ese-
tében az autonomiai statutum-nak vonatkozó 
része megszűnnék már receptio útján keletkezett 
egyházi partikulárjog lenni. 

Azt pedig nem is szükséges részletesebben 
indokolni, hogy, ha a római kúria az autonomia 
szervezése ellen általában avagy csak egyik-má-
sik autonomiai szervezeti szabálv ellen állást J 

foglalna, hogy az ilyen szabály egyházi parti-
kulárjoggá nem lehetne. 

Az egyszer megalkotott autonomia kereté-Oi/ o 
ben a jogalkotói hatalom, az autonómiának meg-
határozott ügykörében, tudvalevőleg az országos 
katholikus gyűlést fogja — a főkegyúr jóvá-
hagyásával — megilletni ; és az ezáltal ho-
zandó szabályrendeleteknek vagy újabb, mó-
dosított szervezeti szabályoknak is csak statu-
tum-jellegök leszen, amely statútumokkal szem-
ben a püspököknek mindig meglesz a kath. hit-
elv és kánonjog szempontjából emelhető veto-
joguk, amely joguk gyakorlásában az egyébként 
az autonomia keretén belül elfogadott többségi 
elv őket nem korlátozhatja. 

Az előzőkben vázolt kétféle tárgyi jognak meg-
felelően, a szubjektív jogoknak is két, élesen meg-
különböztetendő faja fog egymás mellett fenn-
állani a már autonómiával felruházott ma g var 
kath. egyházban. 

A szubjektív jogoknak birtokosai a jogala-
nyok; világos tehát, hogy a kánonjog, a magyar 
partikuláris egyházjog és a magyar köz- és magán-
jog által ismert eddigi egyházi jogalanyokhoz új 
egyházi jogalanyok is fognak járulni köz-és magán-

ÄNGSTER JÓZSEF és FIÄ 
orgona- és harmonium-gyár, PÉC8. 

• O Alapíttatott : 1867. évben. O O 
A bpesti Bazil ika nagy orgonájának épitői. 

Csak első dijakkal kitüntetve. 
Pécsi orsz. kiállításon legelső díjjal, állami aranyéremmel kitüntetve. 

jogi jogképességgel, ez utóbbi tekintetben neve-
zetesen vagyonszerzési képességgel. 

Nem szeparált államban az egyházi szervezet 
és annak funkcionálása közjogi természetűek 
lévén, egy-egy egyháznak az állam által elismert 
akár tisztán egyházi eredetű, akár autonóm szer-
vezete és annak egyes közegei elsősorban köz-
jogi alanyok. 

Ilyen új közjogi alany lesz a megalkotandó 
kath. autonómiánál a magyarországi katholikus 
autonóm egyház, amelyet az országos kath. gyű-
lés és az igazgatótanács fognak képviselni ; továbbá 
egy új közjogi alany lesz majd az autonóm hitköz-
ség, amelyet a hitközségi közgyűlés, képviselő-
testület és tanács fognak taxative felsorolt hatás-
körükben képviselni. Az egyházmegyékre nézve 
külön autonóm gyűlések nem lévén tervbe véve, 
az egyházmegyék, mint autonomiai jogalanyok, 
nem fognak szerepelhetni ; a szervezendő egy-
házmegyei tanácsnak ugyanis nem lesz önálló 
hatásköre, hanem csak a püspöki hatóság mellett 
némi subsidiarius szerepe. 

Ezen most említett két új egyházi jogalany 
közül a második, az autonóm hitközség, szigo-
rúan véve nem is egészen új, hanem már ismert 
alakulat, mert, bár országos kath. autonomiánk 
eddig még nem volt és nincsen, a kultuszminisz-
teri jóváhagyással létrejött lokális autonómiákban 
azonban eddig is már elég hitközségünk bírt 
jogi szervezettel, törvényes képviselettel, közjogi 
és magánjogi jogképességgel, sőt hitközségi for-
mális szervezet hiányában a kath. iskolaszékek 
is elismertettek, mint a hitközségek képviseletei, 
közjogi hatáskörrel (egyházi adó kivetése és 
közigazgatási úton való behajtása) és magánjogi 
jogképességgel. 

A magyarországi katholikus egyház azonban, 
mint az autonomia hatályba lépése után meg-
születendő jogalany, még új nekünk, de hogy 
ez mint önálló jogalany megfog születni, az két-
ségen felül áll, mert ennek a jogalanynak meg 
lesz a minden törvényes faktor hozzájárulása 
mellett megszervezett törvényes képviselete, köz-
jogi hatásköre és magánjogi jogképessége. 

Ajánlják kitűnő hangú és erős szerkezetű 
légnyomatu és elektromos berendezésű 

ORGONÁIKAT 
a legjutányosabb árak mellett, művész ies 
kivitelben, o o o Raktáron kitűnő hangú 
harmoniumok minden nagyságban. 
Elektromos fu j ta tó készülékek. Árjegyzéket k ívána t ra ingyen. 
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A legutóbbi autonomiai kongresszus által 
1902. évben elfogadott szervezeti-szabálvzat-ja-
vaslat ezen új jogszemélynek, mint «nagy isme-
retlen»-nek, megnevezésétől tartózkodott, mikor 
sehol sem nevezi meg a magyar kath. egyházat, 
mint az autonomia jogalanyát, és az egyetlen 
esetben, ahol már e fogalomnak megnevezését 
el nem kerülhette, a javaslat címében, a «magyar 
kath. egyház» szót «a magyarországi római katho-
likusok» szóval helyettesítette. A javaslat címe 
ugyanis így szól : «A magyarországi latin és görög 
szertartású római katholikusok egyházi ön-
kormányzatának szervezete». 

AZichy-féle autonomiai becikkelyezö törvény-
javaslat-tervezet azonban ezen körülíráson már 
túlteszi magát, mikor az 1. §-ban az autonomiát 
így cikkelyezi b e : 1. §. A magyarországi kath. 
egyház, ö n k o r m á n y z a t i jogánál fogva, maga 
intézkedik, a szervezetével, alkotmányával, vala-
mint a főkegyúri jogintézmény sérthetetlen-
ségével megegyező módon és a főfelügyeleti jog 
kor l á t a in belül , vallási, egyházi ügyeiben, kezeli 
egyházi, oktatási, nevelési, jótékonysági célokra 
szóló alapjait és alapítványait; szükségleteinek 
fedezésére vagyont gyűjthet, igénybe veheti 
híveinek hozzájárulását, e célból egyházi adót 
és egyéb szolgáltatásokat vethet ki, amelyek 
közigazgatási úton is érvényesíthetők». Ezen 
becikkelyezö törvény-javaslat-tervezet cime azon-
ban már elkerüli az új jogalany megnevezését, 
mert csakis ennyit mond : «Törvényjavaslat a 
kath. önkormányzatról». 

Igaz ugyan, hogy az imént idézett §-ban 
a «magyarországi kath. egyház» szó alatt az 
összes kath. autonomiai (országos, egyházmegyei 
és egyházközségi) szervek kollektive is értendők, 
de azért ennek dacára is tény az, hogy mivel a 
magyarországi katholikusoknak országos szerve-
zete is lesz, ezen szervezet valóságos jogalany 
lesz, amely túlnyomólag közjogi természetű hatás-
körrel fog bírni (pl. egyházi adó kivetése és közig, 
úton való érvényesítése), de meglesz magán-
jogi jogképessége, vagyonszerzési képessége is. 

Ezen új jogalany vagyonszerzési képessége 
folytán azonban csakis az autonóm úton szerzett 
vagyon felett (országos egyházi adók útján, az or-
szágos autonom szervezetnek tett adományok, 
hagyományok, örökségek, az általa eszközölt vé-
telek, cserék stb. útján) fog ezen új jogalany tulaj-
donjogot szerezni, míg az eddigi egyházvagyon, 
amely a kánonjogban és magyar államjogban 
elismert eddigi jogalanyoknak (püspöki java-

dalmak, káptalanok, szerzetek, lelkészi java-
dalmak, templomok, kath. iskolák, kath. kegyes 
alapítványok) tulajdonát képezi, továbbra is ezen 
jogalanyoknál marad, és e jogalanyok a jövőre 
is szerezhetnek újabb vagyont, mert magánjogi 
jogképességüket az autonomia életbeléptetése 
után sem fogják elveszteni, hacsak a theoretice 
némelyek által most is vitatott holtkézi törvényt 
nem fogja valaha az állam életbe léptetni. 

A magyar kath. egyháztól, mint egyházi új 
jogalanytól, tehát nem kell megijedni, azzal nem 
döl meg az a kánonjogi felfogás, hogy a nemzeti 
egyházakat a kánonjog egyházi jogszemélyeknek 
nem ismeri el. 

De azért a jövőben ezen visszautasítás nem 
fog megállhatni egész merevségében, mert ime, 
bár a kánonjog a plébániai hitközségeket sem volt 
sohasem hajlandó elismerni jogszemélyeknek, jog-
alanyoknak, ezen plébániai hitközségek mégis — 
sőt (ami tűrhetetlenebb !) a politikai községek is — 
az egyház hozzájárulása mellett, hazánkban immár 
5—600 év óta patronatusi jogokat is gyakorolnak 
a kath. plébániákkal szemben. 

Ugyanilyen módon fog lassankint beleolvadni 
a kath. egyház hazai jogéletébe az országos auto-
nóm egyház is, mint külön jogalany, amelynek jog-
alanyisága ugyan egyelőre csak államjogi erővel 
adott statutumon fog alapulni, de idővel a receptio 
útján keletkezett magyar egyházjognak egy érde-
kes alakulatát fogja tenni, amely még nyer ér-
dekességében azáltal, hogy ezen autonóm kath. 
egyházi szervezet mellett is megmaradnak a fő-
papoknak és a hercegprímásnak, a lokegyúrnak 
és magánkegyuraknak, a szerzetelőljáróknak, a 
káptalanoknak és az összes egyházi javadalma-
soknak és más papoknak szerzett jogaik. 

EB 
• E J 

II. AZ ÖRÖK VAROSBOL 

Az «Acta A p o s t o l i c a e Sed i s» f. é . 5 . s z á m a . 
A pápai hivatalos folyóirat e száma, március 31. 
dátummal, most hagyta el a vatikáni sajtót a követ-
kező tartalommal : 

I. Az «Acta Pii PP. X.» rovatban ezen pápai 
ügylevelek foglaltatnak : 

1.) Breve 1913. február 10-éről, amelyben a monte-
cassino-i székesegyház («cathedralis»!) restauráltcryp-
tajának közeli (május 6.) megnyitása alkalmából elő-
ször is e crypta oltárainak örök időre szóló kivált-
ságokat ad. E kiváltságok : a római Coelius-hegyi 
templom oltárát megillető «Gregorianum privilé-
gium» nevű speciális oltár-privilegiumot a cassino-1 
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crypta főoltárának is megadja, illetőleg azt megerősíti 
és a két mellékoltárt is egyszerűen privilegiált ol-
tárrá teszi; továbbá a székesegyház főoltárát és a 
crypta főoltárát eddig megillető votiv-misemondási 
privilégium a crypta-beli két mellékoltárra is kiter-
jesztetik, tehát ezentúl örök időkre ezeken is szabad 
hetenkint kétszer Szent Benedekről votiv-misét mon-
dani, «duplex maius» napokon is, sőt még «fori» 
ünnepeken is. Azután a brévében a Szentatya örök 
időkre teljes búcsút ad azoknak, akik a crypta-t 
évenkint május 5-én déltől 6-án estig egyszer meg-
látogatják és a búcsuimákat elvégzik. Végre a folyó 
évben jubileumi búcsút engedélyez azoknak, akik 
május 6-ától junius 8-ig a nevezett crypta-t meg-
látogatják és a jubi leumi ájtatosságot elvégzik, amely 
célra a cassino-i főapát által kirendelendő gyónta-
tóknak a jubileumi facultas-okat is megadja. 

2.) Breve 1913. február 11-éről, amelyben a pápa 
megadja a végleges és örökös pápai approbatio-t a 
Szeplőtelen Fogantatásról nevezett kanonok-congre-
gatio constitutio-ira. E kanonokrendet 1866-ban ala-
pították «Saint-Claude» franciaországi egyházmegye 
székesegyházában; onnét e congregatio elterjedt Fran-
ciaország egyéb részeiben is, sőt Canada-ban és Peru-
ban is bír házakkal, Bómában a Janiculus-on van 
missionarius-képző házuk. E congregatio tagjai Szent 
Ágoston regulája szerint élnek «communis vita»-ban 
és csupán egyszerű fogadalmat tesznek, és pedig le-
teszik mind a három szokásos szerzetesi votumot; 
tevékenységük a belső szerzetesi gyakorlatokon kívül 
kiterjed a lelkipásztorkodásra, külföldi missiókra, isko-
lára, szemináriumok vezetésére. E congregatio IX. Pius 
pápától és XIII. Leo pápától megkapta a «decretum 
laudis»-t, majd X. Pius pápa, a S. Congr. Ep. et Regu-
larium 1908. október 10. decretuma útján, megadta 
a bemutatott constitutio-khoz a hét évre szóló appro-
batio-t, míg végre most X. Pius megadja a defini-
tiva approbatio-t is. A breve elején a Szentatya nagy 
melegséggel domborít ja ki a «communis vita» jelen-
tőségét a lelkipásztorkodással foglalkozó egyházi fér-
fiakra nézve általában, de különösen is napjainkban, 
amikor az egyház ellenségeinek ádáz szövetkezései 
ellenében és az egyháztól elszakadó hittagadók rossz 
példájának ellensúlyozása végett szükség van az apos-
toli kor intézményeinek felújítására és az azokkal, így 
a közös élettel is, j á ró nagy kegyelmeknek kieszköz-
lésére. 

3.) Breve 1913. j anuá r 8.-áról, amellyel a pápa 
a Szent Ferenc-rend spanyolországi templomaiban 
május 17-én (Paschalis Baylon ünnepén) és minden 
más hónap 17-ik napján a nyilvános Szentségimá-
dásban résztvevő híveknek teljes búcsút engedélyez, 
egyelőre tíz évre. (Paschalis Baylon-t XIII. Leo pápa 
választotta az eucharisztikus egyesületek égi patro-
nusává.) 

II. A Congregatio-k rovatában ezen decretum-ok 
hirdettetnek k i : 

1.) a) A Congregatio S. Officii búcsu-alosztályá-
nak 1913. febr. 20. decretuma a privilegiált oltár 
búcsújának elnyeréséhez szükséges mise minőségé-
ről. E decretum szerint ezentűl a kiváltságos oltár-
nál a teljes búcsú elnyeréséhez nem lesz «sub 
poena nullitatis» szükséges duplex által nem aka-
dályozott napokon a «Missa de Requiem» mon-
dása vagy a ferialis vagy vigiliális miséhez a halotti 
mise oratio-jának hozzácsatolása, b) Ugyanazon al-
osztálynak 1913. febr. 27. decretuma pedig kimondja, 
hogyaz«Obsecro te dulcissimeJesu Christe» ima elmon-
dásáért 1912. aug. 29-én megadott búcsút elnyerhe-
tik azok is, akik ezen imát a régebbi breviáriumok-
ban található, némileg bővebb formula szerint vég-
zik. A többletet e szavak (ritkított betiik) teszik: 
(«Mors tua sit mihi) vita indeficiens, Crux tua sit mihi 
(gloria sempiterna»). 

2.) A Congregatio Consislorialis 1913. márc. 30-iki 
dátum alatt egy «Monitum»-ot tesz közzé, amelyben 
a Szentatya azon kívánságának ad kifejezést, hogy 
szemináriumi növendékeket a jubileumi zarándok-
latokkal ne küldjenek Rómába a tanulmányaikban 
bekövetkezhető zavar elkerülése végett. 

3. A S. Congregatio Rituum 1912. május 17. de-
cretuma a loreto-i bazilika részére engedett «votiva 
Missa de R. M. V.» formulájára vonatkozólag. 

III. A törvénykezési rovat tar talma: 
1.) a) S. Romana Rota 1913. febr. 19-iki ítélete 

az aquino-i (sora-i) egyházmegyében fekvő Fonlana 
Liri nevű városka kollegiált templomának arci-
prete-je és öt kanonokja között évenkint felosztás 
alá kerülő jövedelmek mikénti felosztására, továbbá 
az istentiszteleti szükségletek fedezésére szolgáló és 
az olasz kormánytól kiutalt évi általány ki által való 
kezelésére vonatkozólag. (Az előbbit illetőleg a Rota 
az ügyet az erre illetékes S. Congregatio Concilii-
hoz utasítja, az utóbbit illetőleg az arcipretenek 
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itéli meg a nevezeti átalány körüli kezelési jogot. 
A költségeket a felek közösen viselik.) 

b) A S. Romana Rota 1913. febr. 8-iki Ítélete, 
amellyel kimondja, hogy Dito Hector olaszországi 
származású buenos-ayres-i karkáplánt, mivel az ő 
állása nem bírt «beneficium» jellegével, a buenos-
ayres-i káptalan jogszerűen megfoszthatta állásától 
azon a cimen, hogy vasár- és ünnepnapokon nem 
a székesegyházban végezte a stipendiumos misét, 
hanem egy másik templomban, amelynek káplán-
ságát szintén elvállalta, dacára annak, hogy az ilyen 
hivatalnak inkompatibilitását a karkáplánsággal a 
káptalan kimondotta. Jelen esetben különben nem 
is javadalomfosztásról, hanem egy egyházi állás 
újabb megterheléséről (vasárnapi, stipendiumos mise 
végzése) van szó, de ezen a cimen sem perelhetett 
Dito azért, mert az újabb megterhelés tilalma csak 
a beneficiumokra vonatkozik és a káptalan e meg-
terhelést teljes joggal elhatározhatta. Végre nem 
tehet kifogást Dito azon a cimen sem, mintha a 
káptalan kellő ok nélkül mozdította el nem «bene-
ficium» jellegű állásától és mintha ezzel szerződés-
szegést követett volna el vele szemben. A Rota el-
utasítva így Dito felperes papnak keresetét, őt az 
összes költségek és az alperesi ügyvéd tiszteletdijá-
nak lefizetésében elmarasztalta. 

2.) A Signatura Apostolica a pescia-i egyházme-
gyében két plébánia közt keletkezett és először (1910) 
a S. Congr. Concilii által eldöntött vitás ügyben, a 
Congr. Conc. döntése ellen a pápa által megengedett 
perújítás («restitutio in integrum») folytán úgy hatá-
rozott, hogy a régebbi plébániáról a később felállí-
tott új plébániára átszállott elnevezés és jövedelmek 
marad janak továbbra is az újabbik plébániánál, míg 
a régit a püspök törekedjék jobban dotálni. 

IV. A Secretaria Status rovatban közölve van 
Merry del Val biboros államtitkárnak köszönő levele 
Gaudeau francia kanonokhoz a «La foi catholique» 
cimű kath. folyóirat 10 évfolyamának megküldéséért. 

V. A Diarium Rom. Curiae a március 24-ig tör-
tént pápai kitüntetéseket és a pápai familiát érintő 
haláleseteket közli. 

P á p a i e l i s m e r é s a S z e n t - B e n e d e k - r e n d -
n e k a « k e r e s z t é n y m ű v é s z e t » - n e k » á p o l á s á é r t . 
A monte-cassino-i crypta részére kibocsátott és fent 
ismertetett pápai brévében X. Pius pápa, felemlítve 
azt, hogy az elhunyt apát, Krug Bonifácz (f 1909), 
a cassino-i székesegyházhoz méltó díszbe kívánván 
öltöztetni az altemplomot is, ahol Szent Benedek és 
Szent Scholastica testei nyugosznak, Tosti Alajos 
bencés cimz. apát (vatikáni levéltáros) sugalmazá-
sára, elhatározta a nevezett crypta restaurálását és 
ezen restaurációnak keresztülvitelét a beuron-i ben-
cések művésziskolájára bizta. Majd így folytatja a 
breve: 

«Sőt az ő (Krug főapát) szemei előtt lebegett a 
keresztény művészetnek üdvös megújítása a Szent-

Benedek-rend vezetése alatt ; amiképen a Szent-Be-
nedek-rend kolostorainak szentélyeiben maradt fenn 
változatlanul a Gregorián-ének szent dallama, amely 
mintája az egyházi liturgia méltóságával megegyező 
éneknek, épen úgy remélte ő (Krug főapát), hogy 
a cassino-i főmonostorból fog útra indulni az emberi 
művészeteknek új felfogása, amely a művészet hamis 
neve alatt elfogadott profanációkat száműzze az Ur 
templomaiból és műremekekben mutassa be, miként 
lehetnek a liturgiának hathatós támogatására a fes-
tészet, szobrászat és a többi képzőművészetek a «musica 
sacra» művészetével együtt. Ilyen feladatot igyekezett 
ő a keresztény művészetnek ezen remekművével 
megoldani; és a z ' ő igyekezetének megfelelt a siker, 
mivel a most elkészült «hypogaeum»-nak (a breve 
az altemplomot többnyire «hypogaeum», de némely 
helyen «crypta» szóval jelöli meg) márványtól, arany-
tól és ékkövektől csillogó műve nemcsak a szemlé-
lők csodálatát kelti fel és a szépművészetek művelői-
nek dicséretét és elismerését érdemelte ki, hanem 
azt is beigazolja, hogy a tiszta művészetnek új fel-
fogása kiválóképen szolgál a katholikus kultusz dí-
szére». 

Az e l s ő j u b i l e u m i p á p a i a u d i e n c i a . Április 
4-én fogadott X. Pius pápa elsőizben Konstantin-
jubileumi zarándokcsapatot. Az «aula delle beati-
ficazioni»-ban, amely a szent Péter-bazilika elő-
csarnoka felett terül el, történt ez a tömegaudien-
cia, amelyben részt vettek a milanói és mantova-i 
zarándokcsapatok Ferrari bibornok, milanó-i érsek, 
vezetése alatt, továbbá több franciaországi zarándok-
csapat, a mans-i püspök vezetése alatt, összesen 
körülbelül 2000 személy. 

A Szentatya 11 órakor jelent meg kíséretével a 
teremben és Ferrari biboros üdvözlő szavaira nions. 
Mella di Sant'Elia szolgálattevő titkos kamarása 
által felolvastatta válaszát a zarándokokhoz, amely a 
milanói rendelet jubi leuma alkalmából a milanói 
hivek kegyeletéről örömmel emlékezik meg, kifejezve 
abbeli fájdalmát, hogy, amikor örvendeni kellene a 
Nagy Konstantin által adott szabadság és az egyház-
nak tett jótétemények felett, akkor eredménytelenül 
kénytelen sürgetni a mostani keresztény államoktól 
az egyház szabadságát, amely nélkül hivatásának 
nem felelhet meg. Szép szavakkal ecseteli az egyház 
természetét és Krisztustól kapott küldetését, ahová 
különösen az igehirdetés tartozik. Utal arra, hogy 
míg az egyház ellenei minden irányban, a tanítás 
terén, a sajtó terén, a gyülekezési jog terén, a vallás-
szabadság terén, a vagyonszabadság terén a legna-
gyobb szabadságot követelik és élvezik, addig a kath. 
egyházat mindenütt elütik a szabadmozgástól, az 
iskolában megakadályozzák a gyermekek vallási 
oktatását, korlátozzák és meggyanúsítják a kath. sajtó 
tevékenységét, az ájtatos körmeneteket eltiltják, az 
egyházat öntudatos vezéreitől (Cáron!) akarják meg-
fosztani, nem hagyják őket hivatalukba belépni, az 
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egyházat és a szerzeteket javaiktól megfosztják és 
azokat világi célokra fordítják. 

«Ez az a szabadság — végezte beszédjét a pápa — 
amelyet az egyház jelenleg élvez kath. országokban 
is. Es azért nagy a vigaszunk rajtatok, hogy köve-
telitek részére a szabadságot az előttetek még nyitva 
álló katholikus akció terén. Bátorság, szeretett fiaim ; 
minél inkább támadják az egyházat mindenfelől, 
minél inkább megfertőzik miasmáikkal a tévedés és 
az erkölcsi züllés elvei a levegőt, annál nagyobb érde-
metek lesz Isten előtt, ha mindent elkövettek, hogy 
a ragály titeket is ne érjen, és nem hagyjátok maga-
tokat egyetlen egy kath. meggyőződéstekről sem 
eltántorítani, hanem hivek maradtak az egyházhoz, 
amelytől, sajnos, annyian pártolnak el. És állhatatos-
ságtokkal egy áldásos apostolkodást fogtok kifejteni, 
meggyőzve ellenséget és másvallásút arról, hogy az 
egyház szabadsága hasznára van a népeknek és a 
társadalom nyugalmának, mert gyakorolva az Isten 
által reábizott tanítói hivatalt, meg fogja őrizni sér-
tetlenül az igazság és igazságosság elveit, amelyeken 
nyugszik minden rend és amelyekből fakad a béke, 
a tisztesség és minden polgári művelődés.» 

A beszéd után a Szentatya végigment a zarán-
dokok közt és megáldotta őket, majd a terem küszö-
bén hordszékébe ült és visszatért kíséretével lak-
osztályába. 

A N a g y - K o n s t a n t i n j u b i l e u m ü n n e p l é s e a 
l a t e r á n i a r c h i b a z i l i k á b a n . F. évi 2. számunkban 
közöltük a milano-i rendelet 1600 éves évfordulója 
alkalmából Rómában rendezendő ünnepségek teljes 
sorrendjét. 

Április 6-tól 13-ig terjedő nyolcadra volt kitűzve 
az egész kath. egyház anyatemplomában, a lateráni 
templomban, a nagyszabású ünneplés, amelyet most 
vasárnap (apr. 6.) vezetett be az örök város kath. 
iskoláinak és ifjúsági egyesületeinek ifjúsági zarán-
doklata. Az iskolák ifjúsága reggel 8 órakor vonult 
fel a bazilikához, ahol félnyolckor már köztiszteletre 
kitették egy rögtönzött oltárra a hires «acheropita» 
(a-cheiro-poieta) Krisztus-képet (a «Scala Sancta» 
melletti «Sancta Sanctorum»-ból), amely itt marad 
az egész nyolcadon át. Az ifjúság részére előbb szent-
beszéd volt, majd az eközben (automobilon!) megérke-

zett De Lai sabinai püspök, biboros által mondott 
szentmisén voltak jelen az ifjak. Ezen szentmise 
végeztével az ifjűság átvonult a S. Croce in Gerusa-
lenune kolostorhoz, ahol az ifjúsági egyesületek 
gyűlést tartottak. 

Ezalatt 9 óra után a lateráni bazilikába bevo-
nultak Róma város belvárosi plébániáinak zarándok 
csapatai a plébánosok vezetése alatt, akik részére 
ismét szentmise és szentbeszéd tartatott. 

Tíz órakor az archibazilika főoltáránál pontifi-
calis szentmise volt «in rilu Graeco», amelyet Papa-
dopulos Isaias c. püspök tartott ; e szentmisén jelen-
voltak a Propaganda-collegium, a Collegium Ruthe-
nicum, a Collegium Armenum és az aventinhegyi 
S. Anselmo-kollegium növendékei, míg az assisten-
tiát a «Collegium Graecum» növendékei teljesítették. 

Esti 5 órakor Tei pesaroi püspök (ex Ord. Min. 
Capul.) szentbeszédet tartott, mely után Cassetta bi-
boros, frascati-i püspök, a jubileumi bizottság elnöke 
adott áldást az Oltáriszentséggel. 

Április 7-én reggel a Rómában székelő szerze-
tesi Congregatio-k zarándokoltak a lateráni arclii-
bazilikához, majd nyomban utánuk az észak- és 
középamerikai kolonia tagjai, akik részére angol, 
spanyol és portugál nyelvű szónoklatok tartattak 
(három jezsuita szónok). Ez utóbbi zarándoklathoz 
csatlakoztak a canada-i kollégium, az északamerikai 
kollégium és a délamerikai kollégium (Collegio Pio 
Latino Americano) növendékei. 

E héten indult meg az olaszországi és külföldi 
zarándoklatok áradata is és pedig e helyekről : április 
6 Acqui, Vicenza, 7 Alatri, Chieti, Treviso, 9 Pozzuoli, 
10 Hollandia, 12 Belgium. 

April 8-án reggel a szerzetesi Congregatio-k má-
sodik csoportja zarándokolt a lateráni bazilikába, 
majd 10 órakor a szláv nemzetek (római) koloniája; 
az utóbbival kapcsolatban Smolikowski, a római 
lengyel kollégium rectora, mondott lengyel szent-
beszédet. Az esti istenitiszteleten a tivoli-i püspök 
beszélt, az áldást pedig Van Rossum biboros végezte. 

A lateráni archibazilikában való ünneplések 
nagy jelentősége nemcsak e templomnak, mint a 
római püspök székesegyházának, rangjában és méltó-
ságában rejlik, hanem abban is, hogy e helyen a 
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régi bazilikát, a császári palotával egybekötötten, 
maga Nagy-Konstantin császár építtette, és ő a jándé-
kozta oda a lateráni császári palotát is a római 
pápának, aki ezentúl itt székelt századokon át. 

A tizenhatévszázados ünnepség alkalmából a 
lateráni archibazilika pazar fénnyel volt feldíszítve, 
szőnyegekkel, vörös drapériákkal, lámpaivekkel (300 
lámpa magában az apsis-ban). 

Az ú j « C a r d i n a l l s Y i c a r i u s I r b i s » . Respiglii 
biboros halálával megüresedett az örök város vica-
riatusa, amely mindig egy bíborossal van betöltve, 
aki «potestas ordinaria»-val felruházva kormányozza a 
római egyházmegyét. X. Pius pápa most Basil. Pompiii 
bíborost nevezte ki vicarius-sá. Az új vicarius 55 éves; 
Spoleto-ban született, 1888-ban szentelték pappá. 
Előbb kúriai ügyvéd volt, majd uditore a Cong. 
Concilii-nél, a Rota-nál és consultor több más Con-
gregatio-nál és egyúttal lateráni kanonok. Bíborossá 
1911. nov. 27-én kreálta a jelenlegi pápa. Kiváló 
jogász hírében áll, kinek nagy része volt a «Ne temere» 
decretum magyarázatára hozott resolutio-k körül. 

Respighi vicarius egyben arciprete-je volt a la-
teráni patriarchalis bazil ikának; ezt a nagy méltó-
ságot most a Szentatya nem az új «Vicarius Ur-
bis»-ra, hanem Domenico Ferrata bíborosra, a 
Sacramentalis Congregatio praefectus-ára ruházta. 
A vatikáni patriarchalis bazilikának (S. Pietro) ar-
ciprete-je jelenleg Rampolla biboros. 

III. TUDOMÁNYOS CIKKEK, e/o <*> <*> 
e/o e/a KÖZLEMÉNYEK, ÉRTEKEZÉSEK 

J(risztus feltámadása. IV. közlemény. 

3. Külön említést érdemel Harnack nézete. A vallá-
sos nihilizmus felé tartó liberális protestánsok feje, ve-
zetője Krisztus feltámadásának kritikus értékelésénél 
lelkiismeretesen a «Wesen d. Christentums» c. könyvé-
ben felállított elv szerint jár el: «Ami nehézséget okoz 
az evangéliumban, azt vesd lábad alá s haladj 
nyugodtan el felette.» Harnack is a szubjektív nézet-
nek a híve, de ő itt is, mint rendesen, többet — ha 
nem is mindig jobbat—mond, mint mások. Szétszedi 
az evangélium idevágó szövegét s finom elmeélre 
valló különböztetést tesz az Osterglaube s az Oster-
boischaft között. 

Az Osterbotschaft az arimathaeai József kert jében 
történt csodás eseményről számol be : «das doch 
kein Auge gesehen ; von dem leeren Grab, in das 
einige Frauen und Jünger hineingeblickt; von den 
Erscheinungen des Herrn in verklärter Gestalt...» 
teszi hozzá rideg fölénnyel. 

Az Osterglaube meg az a szilárd meggyőződés, 
mely a megfeszített Krisztusnak a halál felett való 
diadalából sarjadzik ki s bennünk a halhatatlanság 

gondolatát érlelteti. Nagy értéket tulajdonít az evan-
gélium — mondja továbbá bámulatos merészséggel — 
az Osterbotschaft-nak a csodás eseménynek, de nem 
ez a lényeges; sokkal fontosabb az Osterglaube 
melyet az Osterbotschaft nélkül is szigorúan követel. 
Az utóbbinak tartalma a húsvét és pünkösd közt 
levő idő alatt, vagyis az Ap. Cselekedetei szerint: 
Jézus halála és az apostoloknak a feltámadt Krisztus 
dicsőségét hirdető beszédei között lefolyt ötven nap 
alatt alakult ki, született meg az apostolok lelkében. 

Meg kell engedni Harnacknak, hogy e nézete 
szellemes s eredeti. Szent Ágoston azt mondaná reá : 
«dictum quidem novum, sed falsum». Új, de hamis. 
Holtan született gyermek. Gratis asseritur, gratis 
negatur; állítja, mi tagadjuk. 

Az Osterglaube «Osterbotschaft» nélkül a fentebb 
kifejtett elvek szerint épen annyi s semmivel sem 
több, mint pl. istengyermekség Isten nélkül : okozat 
ok nélkül. Tehát képtelenség, melynek semmi értelme 
nincsen. Mert az Osterglaube ú j gondolatot nem 
hozott sem a zsidóknak, sem a pogányoknak. A hal-
hatatlanság gondolata u. i. melyet Harnack szerint 
Krisztus diadala a halál felett hozott volna nekünk, 
már az egyptomi, perzsa, káld vallásokban, valamint 
Plátó bölcseletében s a görög mysteriumtanokban 
dominál. 

Húsvét és pünkösd szorosan összetartozik. Húsvét 
nélkül nincsen pünkösd. Az utóbbit, függetlenül 
húsvéttól, természetesen magyarázni nem sikerül. Az 
apostolok pünkösdkor fellángoló lelkesedése a halál 
felett győzedelmeskedő Életért, Krisztusért, nem nézet, 
nem hangulat, hanem igazi, sziklaszilárd, abszolút 
meggyőződés, kétséget nem ismerő, határozott akarat-
elhatározás a feltámadt Krisztus apostolságához. Az 
apostolok legbensőbb valójukban kötelezve érzik 
magukat, hogy sziklaszilárd meggyőződésüket Jézus 
Krisztus feltámadásáról hirdessék; hirdessék ha 
mindjárt szenvedés és halál lesz is ezért osztályrészük : 
inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az 
embereknek é s . . . «ha méltó-e az Isten szine előtt 
inkább titeket hallgatni, mint az Istent, magatok Ítél-
jétek meg. Mert nem lehet, hogy amiket láttunk s 
halottunk, ne beszéljük». (Schell, Christus.) 

V. 1. S végre Krisztus feltámadása nélkül meg-
magyarázhatatlan marad örökké a világtörténelem 
egyik legcsodálatosabb ténye : a kereszténység gyors 
elterjedése; örökké probléma marad a gondolkozó 
fő előtt a világ átalakulása. 

Tizenkét szegény tanulatlan halász megváltoz-
tatja a föld szinét. Megjelenésük szokatlan. Megvetés-
sel fogadják őket mindenütt. Szavuk, hirdetett tanaik a 
zsidóknak botrány, a kultura magaslatán álló görö-
göknek s rómaiaknak esztelenség. Gondolkozásmódjuk 
más, más világot hordanak keblükben. Szembehelyez-
kednek a szellemekkel, szembe a tényekkel s mégis : 
lépésük alatt meginognak ezeréves múltú országok 
alapjai s amit az idők viszontagságai s viharai nem 
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tudtak megdönteni, azt gyenge, egyszerű, minden 
csillogó külsőséget teljesen nélkülöző szavuk hatalma 
porba sújtotta. . . Az egyszerű, de benső meggyőző-
déstől izzó, tüzes apostolszó az eöayyéXtov-ról mint a 
szél zúgása zajong végig a világon s mint lángostor 
csap le a holt-hideg nemzetekre, népekre; behat a 
szegényes gúnyhókba s a nagyok márványpalotái 
előtt nem áll meg. Lázadásba hozza a szellemeket, 
új életet önt beléjük,, új világokat teremt: formál, 
nevel, nemesít, tökéletesít, lángra lobbant lelkeket. 

Világreformáló szavuk ellenállhatatlan hatalma a 
csodából táplálkozott s a csodát, a feltámadt s meg-
dicsőült Krisztus nevében művelték. «Spirituális resur-
rectio populorum demonstrat resurrectionem cor-
poralem Salvatoris.» Krisztus feltámadását bizonyítja a 
világ szellemi újjászületése, — mondja találóan szent 
Ágoston. (De Civ. Dei.) 

2. Ezen benső, szuggesztív erő nélkül, mely szün-
telenül a feltámadás csodájából csörgedez, nem fut-
hatta volna meg az egyház lelkeket hódító diadal-
útját a földön. 

A Megváltó után sóvárgó Hellast s Rómát az 
egyház áldásos befolyása mentette meg a végelpusztu-
lástól; erkölcsi ereje volt az, mely romjaiból kivezette 
s fejlődésüknek új irányt adott. Az egyház volt az, 
mely a vad germán törzseket megnemesítette s Krisztus 
keresztjének buzgó követőivé, valódi kulturemberekké 
nevelte. Az egyház volt az, mely a mi őseinket is 
Krisztus szelid igája alá hajtotta s így ezeréves 
fennállásunknak alapja. Az egyház az, mely a leg-
mélyebbre sülyedt emberfajok vad kedélyeit ma is 
megváltoztatja s fenséges tanainak hirdetése által 
legnagyobb méltóságukra, az istengyermekségre 
emlékezteti őket. 

Az egyház ott állt Róma sírjánál és Európa 
bölcsőjénél; látta fejlődésének magaslatán s szemlélte 
vergődését a mélység sötét hatalmaival. Tanuja volt a 
dinasztiák kihalásának s előtte vonultak el a nép-
vándorlás vad hordái. Az emberek minden erőlkö-
désük s erőszakoskodásuk dacára sem pusztíthatták 
el, az idő vasfoga meg nem rághatta s a földi mulan-
dóság törvénye alá nem esik ; oly szilárdan és nyugod-
tan áll az emberi nem változataiban, mint a ren-
dületlen szikla a vihartól felkorbácsolt tenger hullá-
mai között. 

A világtörténelmi fejlődésnek az egyház egyik 
leghatalmasabb tényezője; vájjon honnan szívja ere-
jé t? Krisztus ereje nyilatkozik meg benne; az élteti, 
vezeti diadalra. Krisztus működik benne s mert 

működik— él s ha él — feltámadt. Igaza van Mommsen-
nek: «Die Weltgeschichte ist nicht zu verstehen 
ohne das Wunder der Auferstehung». «Krisztus fel-
támadásának elfogadása nélkül a világtörténelem 
érthetetlen marad.» 

Végeredményképen levonhatjuk a mondattakból a 
következőket: A hipothezisek, melyekkel a feltáma-
dás dogmáját meg akarták dönteni, nem állhatnak 
meg a tárgyilagos kritika előtt; egymással ellentétben 
vannak s sokkal nagyobb hitet követelnek, mint maga a 
feltámadás. Már szent Ágoston mondotta, ha mind-
járt pogány vagy hitetlen, lia különben lelkére az 
előítéletek átka nem nehezedik, vizsgálja is a Krisztus 
feltámadása mellett bizonyító érveket, meg fog hajolni 
azok megdönthetetlensége előtt. 

Imádkozzuk tehát ősi credónkat csak ezután is 
nyugodtan! Rátran vallhatjuk a huszadik században 
is : Hiszek egy Istenben, O egy Fiában. . . ki meg-
halt és harmadnapon halottaiból feltámadt. 

(Vége.) p. Schrotty Pál. 

Az egyházi vagyonjog és a «Műveltség 
JÇônyvtàra». 

A francia példa szerint manap nem egy oldal-
ról hallani olyan hangokat, melyek a nagyközönség-
ben iparkodnak hangulatot kelteni a szekularizáció 
mellett. A közvélemény preparálása, sajnos, már any-
nyira haladt, hogy lépten-nyomon találkozunk olyan 
elméletekkel, melyek az egyház birtokjogát alapjában 
támadják meg. 

Eféle elméletek találhatók a Műveltség Könyv-
tárának «Magyar történelmében» is ; ezek pedig anv-
nyival veszedelmesebbek, mivel az intelligens nagy-
közönség számára készült mű nagy körben terjeszt-
heti ez eszméket. Alapul épen ezért e Magyar tör-
ténelem egyes állításait vesszük s iparkodunk kellő 
megvilágításba helyezni. 

Szent István törvényeinél megelégszik az idézett 
mű a törvény szavaival és értelmével, hogy t. i. «a 
király az egyházi birtokot csakúgy megoltalmazza, 
mint a magáét». (66. 1.) 

Ehhez csak azt említem meg, hogy az Intelmek-
ben a szent király az egyház gyarapítását köti fia 
szivére, mert azért «nevezék a királyokat fölségesek-
nek, mert fölsegélik vala az egyházat» ; 1 azután meg 
azt hangsúlyozzuk, hogy a megoltalmazás nem jelent 

1 Decr. S. Stephani I. 2. 

SCHULLER FERENC KÛNYVKÛTÛ 
Ajánlja a m. t. közönség pártolásába 

i« 
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semmi egyebet, mint a szó tulajdonképeni értelmét, 
mert az egyházi vagyon, hasonlóan a törvény szavai 
szerint,1 előbbvaló (praestantiora) a király magán-
vagyonánál, akinek ép ezért nagyobb kötelessége az 
idegen támadókkal szemben az egyház vagyonának 
megvédelmezése (defensio), mint a sajátjáé. Egyene-
sen oktalan beszédnek mondja (improvide aff irman-
tibus), ha valaki az egyház tulajdonjogának, vagyo-
nának szükségessége ellen beszél. 

Az egyház külön tulajdonjoga érvényesül abban 
a törvényben2 is, mely megengedi, hogy javait (sua) 
bárki az egyházra is hagyhatja, adhatja, úgy, hogy 
halála után rendelése meg nem másítható, amint-
hogy a plébános javadalmáról is a tíz község tarto-
zott gondoskodni.3 

Mindegyik elég világosan mutatja a királyi hata-
lomtól való oly értelmű függetlenséget, hogy a kettő 
között csak a védelem szószerinti értelemben vett 
viszonya érthető. 

5 ezt nem dönti meg az, hogy a püspökség, az 
ispánsághoz hasonlóan, nem áll a javadalmas kor-
látlan rendelkezése alatt ; 4 ez ugyanis csak a való 
tényállást állapítja meg, hiszen a püspöknek nem 
sajátja a püspökség vagyona (mint a többi egyházi 
javadalmasnál sem az), hanem az egyházé: tehát 
nem idegenítheti el egészben vagy részben, hanem 
köteles mindvégig megőrizni. így kell értelmeznünk 
a tized elrendelését is.5 

Kálmán törvényhozásánál a Műveltség Könyv-
tárának «Magyar Történelme» már megtagadja előbbi 
felfogását. Szerinte Kálmán «azt az elvet, hogy az 
egyházi vagyon királyi tulajdon, nemcsak kimondja, 
hanem alkalmazza is». (101. 1.) 

Ám a törvények egészen mást mondanak. Mint 
Szent István, Kálmán is az egyházi birtok védelmét 
és sérthetetlenségét hangoztatja,6 nemhogy lefoglalná 
királyi birtoknak. A fenti «elv» tehát kimondva nincs. 
Még kevésbé lehet szó az alkalmazásról. 

A Kálmán-féle birtokjog-kodifikálás nyolc pontba 
foglalja intézkedéseit. Szent István adományaira nézve 
nincs semmi nehézség: az egyház is, a világi ado-
rn ányosok is megtartják az ilynemű adományokat.7 

A többi királyok adományaira nézve mind az 
egyház, mind a világi adományosok megtartják a 
kapott szőlőt, házat és földet,8 sőt az egyház erdeje 
még külön védelemben is részesül.9 Csak a halászó-

1 Decr. S. Steph. II. 1. * Decr. S. Steph. II. 35. 
3 Decr. S. Steph. II. 5. s Decr. S. Steph. II. 52. 
8 Decr. S. Steph. II. 34. 
6 Decr. Cot. I. 1 : Dotes cuiuslibet possessionis, niona-

steriis seu ecclesiis a beato Stephano rege dispositae incon-
vulsae remaneant. — Decr. Col., I. 18 : Silvas ecclesiis datas 
minime auferri concedimus. — É s ide kell venni a szabolcsi 
zsinat rendelkezését és (decr. Lad. I. 5.), mely szerint, ha 
valaki az egyháznak adományt igért, de nem adta meg a 
püspök intése után sem : ipse regali iudicio subiacebit. 

7 Decr. Col. I. 1., 15. » Decr. Col. I. 18. 
s Decr. Col. I. 17. 

helyekre (piscina) nézve van közöttük különbség — 
az egyház javára. Mert a világi adományosoktól a 
királyi tanács (főpapok, főurak) beleegyezése alapján 
visszaveszi a nem Szent Istvántól származó összes 
halászóhelyeket, az egyháztól, a monostoroktól pedig 
csak a fölöslegeseket.1 

Az egyház birtokjogának javára vonatkozik az 
az intézkedés is, melynek alapján világiak elveszthe-
tik adományukat, ha azon régen oly telepesek lak-
tak, akik másutt földet nem kaptak, mert a régiek 
a törvény szerint visszatérhetnek : egyháznak, monos-
tornak adott birtokot ez nem érint.2 

Természetszerűen nem változtak a Szent László-
kori intézkedések sem, melyek az egyházra nézve a 
nem királyi adományok, szerzemények háborít lan 
bírását, sőt az elveszettek visszaszerzését mondják ki 
elvnek és kötelességnek.8 

így tehát sem a törvényeknek, sem a tényeknek 
nem felel meg az az állítás, mintha a király kimon-
daná, hogy (az egyháztól elvéve) «a királyi udvar-
nak visszaadta mindazt, ami az övé volt, kivéve az 
annyira tisztelt első király adományait». 

Érdekes, hogy az idézett műnek (Műveltség 
Könyvt., Magyar Tört.) szerzője, Marczali Henrik, a 
milléniumi történetben4 még megelégedett azzal, hogy 
az egyház birtokjogának «megszorításáról» beszélt; 
ámde argumentumul ott is azt a megokolást hozta 
fel, mely a világi urak adománybirtokaival szemben 
hivatkozik a királyi udvar elszegényedésére.5 

Ma már a konfiskálás kimondása és alkalma-
zása is «tény» nála, holott a törvény kétséget kizáró 
módon az egyház birtokjogának elismerését és vé-
delmét mondja ki. 

Amiben mégis «sérelem» esik rajta, a főpapoknak, 
mint az egyházi jogok és javak védőinek, beleegye-
zése alapján történik. 

Az egyház birtokjoga így épen olyan, sőt egye-
nesen fölötte áll a világi adományosok birtokjogának; 
ez utóbbit pedig senki sem vonja kétségbe. De akkor 
az egyház birtokjogát sem lehet megtámadni a tör-
vények, a jog, a történettudomány alapján. 

Tényeket, törvényeket elferdíteni persze könnyen 
lehet. Jellemző eset erre az, hogy az 1435. évi «de-

1 Decr. Col. I. 15., 16. 
3 Decr. Col. I. 19: Veteres coloni eiecti, terram non ha-

bentes alibi, ad suam revertantur. Si tarnen terra eorum data 
est monasteriis vei ecclesiis, inviolabiliter ita permaneat. 

3 Decr. Lad. I. 23 : Si quis res suas aut praedia uni 
dederit ecclesiae, nulla interveniente causa subtrahere audeat 
et dare alteri. I. 24 : Res ecclesiarum, ubicunque inveniantur 
ad priorem ecclesiam suam redeant. 

4 Szilágyi Sándor : A magyar nemzet története II. k. 
(Irta: Marczali Henrik) 216. V. ö. : Pauler Gy. : A magyar 
nemzet története 1301-ig. I. 232. 

5 Decr. Col. I. 15 : Quia eo minus videtur valere curia, 
quo minus suppetunt necessaria, ne nostra abundantia nimis 
superiluat penuria, placuit omnes piscinas, paeter quas sanctas 
Stephanus rex donaveret, solio regali reddere. 
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cretum maiusw-ban1 fel tudják fedezni — a szeku-
larizációt ! Az idézett mű szerint legalább : «A refor-
máció kisérője, a szekularizáció előre veti ime ár-
nyékát ! 

És ezt 1435-re vonatkozólag mondja és arra a 
törvénykönyvre, mely a hatalmaskodó urak és királyi 
tisztviselők ellen intézkedik! 

Már a törvény bevezetése2 panaszkodik «a jog-
sértések, meg erőszakos foglalások miatt» és újra a 
királyi tanács, tehát a főpapok beleegyezésével is, 
sőt óhajukra állapítják meg azokat az intézkedése-
ket, melyek ép úgy, mint az 1439. évi decretum,3 az 
egyházi birtokokat — s az egész jogrendet — az 
erőszakoskodók ellen iparkodnak megvédeni, akik 
kölönösen az ispánok s más királyi méltóságok közül 
kerültek ki, hiszen a király tekintélyére is hivat-
kozhattak s állásuk módot nyújtott a hatalmas-
kodásra.4 

A külön felhatalmazás csak arra vonatkozik, 
hogy az avignoni mintára behozott commenda-rend-
szer fentartható legyen, másrészt meg, hogy az egy-
házi birtokok immunitása ne védelmezhesse a java-
dalmast bűntettek és elitélés után, pl. ugyancsak hatal-
maskodás esetén, amire az ököljog kora nem egy 
példát szolgáltat.5 

E néhány szemelvény6 is eléggé jellemzi azt a 
felfogást, melyet a Műveltség Könyvtárának «Magyar 
Történelme» most közvéleménnyé iparkodik tenni, 
de amely a katholikus állásponttal csakúgy szöges 
ellentétben áll, amint nem födi a történelmi ténye-
ket, az objektív tudomány megállapításait sem. 

1 Deer. Sig. VI. 21. I. m. 271 : A kir. patronátustól függő 
(a törvény szerint : regio iure patronatus disponendas = be-
töltendő — [ecclesias]) egyházi javadalmat vagy annak jöve-
delmét külön kir. parancs nélkül semmiféle kir. tisztviselő 
nem foglalhatja le. 

3 Magyar Törvénytár I. 252—253. 
3 Deer. Alb. 21. §. 
4 Hazai Okmánytár 111. 315., 372—3 ; IV. 305. stb. ; Magyar 

Törvénytár I. 289. Sőt 1. i. m. 270. ; Miilen. tört. III. 449. 
5 A pannonhalmi Szent-Benedek-rend története III. 37., 

48. ; Millen, tört. III. 449., 456. 
0 Bár szép számmal lehetne hasonlókat felhozni : 1. 90., 

125., 134., 147—48. stb. 11. 

Bontó akadály-e a keleti egyházban az 
egyházi rend ? n. közlemény. 

Mielőtt a kérdésre vonatkozó feleletet érintenők, 
szükséges még megemlékeznünk egyik-másik keleti 
intézkedésről, mely a jogelvi döntésre kihatással 
birhat. 

így mindenekelőt érintjük a VI. egyetemes zsinat 
határozatát, mely a papoknak a felszentelés előtt kötött 
házasságban való megmaradását a nicaeai zsinat hatá-
rozatához hasonlóan rendezi. 

Nagyobb mértékben fontos azonban a hullai 
zsinat több rendelkezése, melyben már az érvényes-
séget közelebbről érintő kifejezésekre akadunk. Neve-
zett zsinatnak a papi nőtlenségre vonatkozó határoza-
tai közül kiemeljük a következőket: 1. Felszentel-
tetésük után csak a lectoroknak és cantoroknak 
szabad házasodniok (6. kánon). 2. Alszerpapokul, szer-
papokul és áldozárokul nős férfiak is választhatók 
s az ilyeneknek nem szabad megtiltani, hogy a házas 
életet feleségükkel tovább folytassák: mindazáltal 
megkívántatik tőlük, hogy míg a szent ténykedések 
sora rajtuk van (vagyis midőn miséznek), magukat 
megtartóztassák (13. kánon). 3. Ha valaki püspöki 
méltóságra emeltetik, neje tartozik őt elhagyni s 
férje felszenteltetése után egy, a püspöki széktől tá-
vol eső kolostorba vonulni; ellátásáról azonban to-
vábbra is férjének kell gondoskodnia (48. kánon).1 

Idézett rendelkezések a papi nősülésnek köze-
lebbi meghatározását illetőleg csupán a nősülés 
megengedett vagy meg nem engedett jellegére adnak 
utasítást, és mint ilyenek minden kétséget kizáró mó-
don határoznak. Másképen szól azonban a trullai 
zsinat 3. kánonja, amely mdulterina congressio» 
szóval illeti mindazon papoknak házasságát, akik mint 
nős emberek felszenteltetésük után feleségük elhalá-
lozásával más nővel új házasságra lépnek. További 
rendelkezésében pedig határozottan akképen intéz-
kedik, hogy mindazon felszentelt alszerpapokat, 
szerpapokat és presbytereket, akik felszenteltetésük 
után nősülnek, szigorúan meg kell büntetni, a tör-
vény előírásával ellenkezően vett feleségeiktől el 

1 Dr. Rapaics: Egyet. Egyháztört. 1. k. 387. old. 

Órakülönlegességek nagyszerű választékban, 
Hires Schaffhauseni, 
Omega , Glashüt te , 
Eterna, P a f e c k stb. 

szerkezetek. 
Acél, ezüst v. arany, művészi 
ízléssel kidolgozott tokokban. 
BUT Eredeti gyári árak! 

Minden ó r á é r t több 
évi Írásbeli jótál lás! 

Schönwaid Imre 
óra- és ékszertelepe 

BUDAPEST, 
Deák Ferenc-utca 21. szám. 
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Képes nagy árjegyzék ingyen és bérmentve. 
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kell őket választani, végül pedig büntetésük folyo-
mányaképen kimondja, hogy az illetők többé maga-
sabb hierarchiai fokozatban nem részesülhetnek. 
«Similiter et eos, qui post ordinationem uni illegitimo 
matr imonio se applicarunt (ante conc. Trull.) hoc est: 
Presbyteros, Diaconos et Hypodiaconos brevi aliquo 
tempore a sacro ministerio prohibitos et punitos 
rursus (per veniam) propriis gradibus restitui, ad 
alium gradum nunquam promovendos, eis nefario 
manifeste dissoluto conjugio»-1 

A trullai zsinat kifejezései : «adulterina congres-
sio», «conjugium nefa r ium». . . már közelebbi vilá-
got látszanak vetni arra a kérdésre, vájjon a felvett 
egyházi rend nagyobb fokozata bontó, vagy csupán 
tiltó akadályt képez-e a papok házasságánál. 

A trullai zsinat után be kell vallanunk, nincs 
oly egyetemes keleti intézkedés, amely e kérdésben 
döntött volna. Van még néhány keleti szakadár 
határozat, találkozunk ugyancsak pápai rendelkezé-
sekkel is, melyek ezen kérdésről szólanak, mind-
ezek azonban nem foglalják magukban az elvi kér-
dés végleges döntését. Előbbiek szakadár jellegüknél 
fogva nem lehetnek irányadók, utóbbiak vagy ren-
delkezésük karaktere, vagy pedig a részleges intéz-
kedés jellegénél fogva csupán helyi érdekű határozat 
alakjában veendők. 

A pápák rendeletei között kiváltkép említésre 
méltó XIV. Benedek pápának «Etsi pastoralis» kez-
detű bullája, másrészt a koptokhoz intézett rendel-
kezés, mely azt mondja, hogy adott esetben, ha t. i. 
valamely felszentelt pap utóbb házasságra lépne, 
vagy házasságot akarna kötni, külön a római Szent-
székhez kell fordulni. 

Egyetemes rendelkezés híján a kérdésre való 
feleletnek is módosulnia kell. Módosul is az, anieny-
nyiben katholikus egyházjogászaink közül egyik-
másik a bontó akadály jellegét hirdeti, mások pedig 
az egyházi rendről csupán mint tiltó akadályról 
szólnak. 

Mindkét vélemény erős érvekre támaszkodik. 
Mindamellett azt rövidesen eldönteni nem lehet. 
Legalább nem egészen kimerítő a kérdésnek oly tár-
gyalása, amellyel azt akár dr. Demkó, akár dr. Tau-
ber eldönteni véli. Tauber röviden azt m o n d j a : 
«Iuxta hodiernam disciplinam, quando in suscipi-
endis s. ordinibus votum expressum castitatis non 
emittitur, dicendum videtur, quod ordo sacer valide 
et sponte susceptus in Ecclesia latina et graeca vi 
solius legis eccl. constituit impedimentum matri-
monii dirimens».2 

így állítva fel a kérdést, a felelet nem elégít ki, 
mert a felszentelésnek bontó vagy tiltó jellege a 

1 J. B. Pitru, Juris Eccl. Graecorum. Hist, et Monumenta. 
Tom. II. p. 25. V. ö. Papp-Szilágyi : Enchir. Iuris Eccl. Orient. 
Cath. §. 101. p. 253. 

2 Dr. Tauber: Manuale Iuris Can. Sabariae, 1908. §. 
134. p . 414. 

görög egyházban, annak egyetemességében elinté-
zettnek nem tekinthető. 

Lássuk a két vélemény érveit. Az állító vélemény 
a következőkre támaszkodik: 

1. A trullai zsinat határozottan bűnös állapotnak 
és «conjugium nefarium»-nak, valamint «adulterina 
congressio»-nak nevezi az egyházi rend szentsége 
után kötött házasságot. Már pedig a conjugium ne-
farium, adulterina congressio nem lehet más, mint 
érvénytelen házasság.1 

2. Hivatkoznak a keleti szakadár egyház fel-
fogására, ahol a bontó akadály határozott kifejezést 
nyer. így az oláh metropolita indexre tette Sagíina 
András szakadár püspöknek «Elementa Iuris Cano-
nici» című könyvét és pedig pusztán azért, mert 
benne az a kitétel olvasható, hogy a görög egyházban 
a felszentelés után kötött házasság érvényes. 

3. Ily értelemben szól XIV. Benedek pápa is, aki 
aEo quamvis tempore» kezdetű constitutiójában a 
következőket mondja : «Cum apud íideles etiam 
Ecclesiae Orientális nulla sint et irrita matrimonia 
post Ordines sacros celebrata, dispensatio grave illis 
scandalum ingereret, et acerbe quererentur maximum 
infligi vulnus ecclesiasticae disciplinae.» 

4. Ugyancsak ily értelemben dönt nevezett pápa 
az aEtsi pastoralis» kezdetű bullában. 

5. A bontó akadály mellett szól a galíciai ru -
thének 1720-ban tartott zamoszci zsinatának hatá-
rozata, amely azt m o n d j a : «Si quis Presbyter post 
collatos Ordines matr imonio jungi, aul príma 
uxore defuncta, secundas incestas nuptias inire 
praesumpserit, per Episcopum a communione atque 
altari arceatur, poenisque canonicis atficiatur, ut 
peregrinam spuriamque conjunctionem abjiciat.»2 

6. Ezt megerősíti a Pravila 124. fejezete, amely 
következőkép intézkedik : « . . . De iis, qui exuunt ves-
titum monachalem (a puncto 1-4.), Sacerdos autem 
et Diaconus, quod si duxerint mortua sua uxore, 
considerandi sunt tamquam ii, qui renuntiant statui 
monachali et faciunt propositum, quomodo fiant haere-
tici; ideo tentandi sunt, utrum crediderint, quod 
habeat potestatem Presbyter et Diaconus ducendi 
uxorem, et tum qua haeretici puniantur ; quodsi 
vero hanc cogitationem non haberent, solum ita 
puniantur, sicut qui renunciant statui monachali. 
Et si i terum abegerit uxorem et reversus fuerit ad 
Ecclesiam, cum mansuetudine el misericordia sus-
cipiatur. Si autem id non fecerit sponte, seu non 
abegerit uxorem, Ecclesia coget ilium, et si non obe-
diverit, ad monasterium tota vita recludatur.»3 

Efejezetre Papp-Szilágyi a következő megjegyzést 
teszi: «Ex hoc capite Pravilae patet, ordinem esse 
impedimentum dirimens matrimonii, atque haereticos 

1 L. Papp-Szilágyi, i. ni. 434. old. 
3 Papp-Szilágyi, i. m. 435. o. 
3 U. o. 83. o." 
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esse eos, qui credunt, Presbyteros et Diaconos posse 
alteras ducere uxores».1 

Azok, akik az egyházi rendet nem tartják bontó 
akadálynak, a következő érvekre támaszkodnak. 

1. A házasság valamely bontó akadályának egye-
temes megállapítása csupán oly közegtől függhet, 
amelynek egyetemes jogköre van. Jelen esetben tehát 
csupán az egyház az, amely e kérdésben teljes álta-
lánosságában dönthet. És pedig vagy az első száza-
dok szokása szerint akár egyetemes zsinaton, az 
egész egj'házra kiterjesztett törvény alakjában, akár 
a római pápának ily értelmű, de az egész keleti 
egyházra vonatkozó egyetemes intézkedése alapján. 

Már pedig nem találunk egyetemes érvényességű 
rendelkezést, mely a keleti egyházra kimondaná az 
egyházi-rend szentségének bontó jellegét. Bizonyítja 
ezt maga XIV. Benedek római pápa, aki a koptokhoz 
1745. V. 4. intézett instructiojában a kérdést meg 
nem oldottnak mondja ki. «Diu mul tumque agitata 
est inter Theologos controversia illa, plena jurgii ac 
dissidii: an solum iüicitum vei potius illicitum et 
invalidum reputari deberet matr imonium in Ecclesia 
Orienlali post collationem ss. Ordinum, quemadmo-
dum nullum et irr i tum reputatur in Ecclesia Occi-
dentali.» 

Ugyancsak az 1750. június 19-én kelt intéz-
kedésében: «Cum gravis illa controversia. . . adhuc 
vigeat, an matr imonium in Ecclesia Orientali post 
Ordinem s. contractum perinde nullum sit, ac in 
Ecclesia Occidentalism solummodo illicitum; et cum 
huiusmodi controversia (exceptis Italo-Graecis) quoad 
ceteros Orientales Graecos nullo adhuc decreto 
apostolico definita fuer i t . . .» 

XIV. Benedek pápa tehát határozottan olyannak 
minősíti e kérdést, melyben a római Szentszék egye-
temes vonatkozásban még nem döntött. Történtek 
esetek, amidőn az egyes részekre az apostoli Szent-
szék latin értelemben a bontó akadály jellegét álla-
pította meg", például az olasz görögökre nézve; ez 
azonban csak partialis intézkedés és a keleti egyház 
általános jogfegyelmét nem érinti. 

2. A trullai zsinat «adulterina congressio» és 
«nefarium coniugium»-ról szól ugyan, ebből azonban 
nem következik még a bontó akadály jellege. És pe-
dig : idézett kifejezések nem vonatkoznak a házas-
ság érvényességére, tehát nem érintik a házasság 
lényegét, hanem csupán annak körülményét, vagy 

1 U. o. 83. o. 

mondjuk milyenségét határozzák meg. A görög egy-
ház már az első századoktól fogva tiltotta a felszen-
telés után kötött házasságot, miért is az ily módon 
kötött házas állapot, mint ilyen, törvénybe ütközött, 
minélfogva a törvényre nézve conjugium nefarium volt. 
A trullai zsinat által használt kifejezések ezek alap-
ján az engedetlenség megbélyegzésére szolgáltak, de 
nem érintették a házasság érvényes vagy nem érvé-
nyes voltát. Nem érintették ezt annál kevésbbé, mivel 
akkor még a latin egyházban sem volt szó arról, 
hogy az egyházi rend szentsége bontó akadályul szol-
gál a házasságra nézve. 

A görög egyház fegyelmének psychologiai fejlő-
dése is lehetetlenné teszi a bontó jelleg megállapítását. 
Tudjuk, mennyire ragaszkodott a kelet a papok házas-
ságához, vagy inkább a papoknak azon szabadsá-
gához, mely házasságukat megengedettnek, szabadnak, 
szentnek mondotta ki. Emlékezzünk vissza a VI. egye-
temes zsinatnak e tekintetben hozott rendeleteire. 
Érintett zsinat megtiltotta a papoknak, hogy felesé-
geiket a tökéletesség ürügye alatt elbocsáthassák ma-
guktól. A latin egyház csak akkor nyúlt ehhez a kétség-
telenül legerősebb fegyverhez, midőn az évszázadokon 
át lassan szigorított papi nőllenséget a maga egye-
temességében végre általános hatállyal és kellő ered-
ménnyel is keresztül akarta vinni. 

A trullai zsinat határozata különösen azoknak 
szemében nem lehet egyetemes joghatállyal biró 
törvénykezés, akik azt vallják, hogy annak rendel-
kezéseit a maguk egyetemességében a római pápák 
soha sem szentesítették. 

3. Ami illeti a bontó akadály jellegét állító véle-
mény követői által előbbiekben a 2. 3. 4. 5. 6. pont 
alatt felhozott érvek bizonyító erejét, arra nézve az 
egyetemes érvényesség hiánya miatt azt kell felel-
nünk, hogy azokkal a kérdést el nem dönthetjük. 
Mint részleges rendelkezések csupán ott birnak 
érvényességgel, ahol hozták azokat, de az egész keleti 
egyházra nézve jogforrásokul nem tekinthetők. 

Az előadott érvekre támaszkodva XIV. Benedek 
pápával azt kell mondanunk, hogy a kérdés véglegesen 
nincs eldöntve. A pro és contra véleményt szabadon 
követheti tehát bárki. Részünkről azonban a tagadó 
véleménynek adunk elsőbbséget, mert az jobban 
felel meg a görög egyház álláspontjának, jobban 
domborít ja ki a keleti zsinatok felfogását és végül a 
görög fegyelem teljes épségben tartásának szempont-
jából a kérdés történeti fejlődésének részleges fázisai-
ban megnyilvánuló intézkedés jellegének teljessége 
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tekintetében is megfelelőbb, mint az azzal ellenkező 
állító vélemény. Dr. Ruszntik Miklós. 

Sámuel próféta állítólagos sírja. 
1. Sámuel próféta haláláról a Királyok első 

könyvében (25, 1.) azt a megjegyzést találjuk, hogy 
az egész Izrael könnyei közt Ramathában, családi 
sírboltjában temették el. 

A Vulgata Ramathája helyett a héber szövegben 
na", a LXX fordításban pedig 'Apua^at;! tulajdonnév 
fordul elő. Ugyanezt a helyet a Királyok első könyve 
előbb (1, 1.) Ramathaimsophim-nak (d-Bíe D r̂flan, a 
LXX szerint 'Ap(j.a&aï[t 2i<yá) nevezte, hol Sámuelnak 
atyja, a Levi törzséből származó Elkana lakott két 
feleségével, Fenennával és a magtalan Annával; ez 
utóbbi lett anyjává Sámuelnek a nevezetes silói 
imádság után. Minthogy Rama, Ramatha a héberben 
magaslatot jelent, a Sophim-mal való összetétel köze-
lebbről akarja Sámuel városát meghatározni. Sophim 
ugyanis Szent Jeromos szerint Efraim egyik hegyének 
volt a neve.1 Sámuel lakóhelyét különben az atyja 
szamarait kereső Saulnak királlyá való felkenését 
tárgyaló szentírási részlet (I. Kir. 9—10.) Suph föld-
jének (ïjis 3TIS, •}] Sícp) nevezi, melynek a fentebbi So-
phim-mal való azonossága kétségbe nem vonható. 

A biblia szerint Ram a (Ramatha, Armathem, 
Arimathia) városhoz számos nevezetes esemény fű-
ződik. Eltekintve attól, hogy Sámuel prófétának lakó-
helye volt, kinek élete és működése korszakalkotó 
Izrael történetében, Baasa Izrael királya idejében 
(X. század Kr. e.), stratégiai szempontból emelkedett 
fontosságra. Minthogy a Samaria és Jeruzsálem kö-
zött levő úton feküdt, Baasa erős fallal vétette körül 
s az itt elhelyezett katonaságot a judai királlyal 
szemben határőrségül használta fel. (III. Kir. 15, 17.; 
II. Krón. 16, 1.). 

Jeruzsálem elfoglalása után (586. Kr. e.) a többi 
fogoly zsidóval láncravert Jeremiás prófétát is Ra-
mába vitték a babyloni katonák, hol a babyloni 
sereg főhadiszállása volt. Midőn Nabuzardan, Nabu-
chodonozor hadvezére észrevette Jeremiást a fog-
lyok között, feloldotta őt bilincseiből és szabadságol 
adott neki, hogy tetszése szerint vagy maradjon Judá-
ban, vagy jöjjön vele Babylonba, hol nem fog meg-
feledkezni róla. Jeremiás inkább hazájában maradt 
és Godoliashoz ment, kit Nabuzardan Juda helytar-
tójává nevezett ki. (Jer. 40.). 

Rámához fűződik Jeremiás könyvének egyik köl-
tői szépségű részlete, melyben a próféta Rachelt, a 
fiainak, Efraim és Manasse törzsének assyr fogságba 
hurcoltatását sirató ősanyát vigasztalni igyekszik (Jer. 
31, 15—17.). Szent Máté evangelista Jeremiás e helyét 
a bethlehemi anyák fájdalmának ecsetelésére alkal-
mazza, kiket Heródes király kegyetlen parancsa meg-

1 Hieronymus, Liber de situ et nominibus. 

fosztott gyermekeiktől. «Beteljesedett, amit Jeremiás 
próféta megjövendölt, mondván: Szózat hallatszik 
Rámából, sok sírás és ja jgatás; Rachel siratja fiait 
és nem akar megvigasztaltatni, mert nincsenek.» 
(Máté 2, 17—18.). Feltűnő az evangéliumnak e helye, 
mert Jeremiás Ram áj a északra feküdt Jeruzsálemtől, 
míg Bethlehem délre; azonfelül a Juda törzséből 
származó bethlehemiek ősanyjául nem lehet Bachelt, 
József és Benjamin anyját tekinteni, hanem Liât, 
Jákob patriarcha idősebb feleségét. 

Említést találunk ily városról a Macchabeusok 
idejében is. Demetrius Nicator syr király levele sze-
rint Ramathát kihasították Samariából és más terü-
letekkel együtt Macchabaeus Jonathas országához 
csatolták. (1. Makk. 10, 30. és 38., 11, 34.) József, — ki 
Krisztus halála után holttestét elkérte Pilátustól s 
tiszta gyolcsba takarván, saját sírjában temette el, 
melyben még senki sem feküdt : — az evangéliumok 
szerint szintén Arimathaea városból származott. 

Ezek után azt a kérdést kell tisztázni, hogy 
mindezek az események egy városhoz fűződnek-e 
vagy pedig több Rámát, Ramathát kell feltételezni 
azok szinteréül ? S ha ez utóbbi feltevésre kell igen-
lőleg válaszolni, melyik Rámát kell Sámuel próféta 
szülővárosának tekinteni? Minthogy Sámuel levita 
volt és Józsue az elfoglalt terület felosztása alkal-
mával Levi utódai számára 48 várost jelölt ki, nagy-
szerű útbaigazítás volna, ha a levita városok közt 
találnánk hasonló nevűt. A levitavárosok közt azon-
ban Rama vagy Bamatha helynév nem fordul elő. 
(Józs. 21, 1 -43 . ) . 

Legalább is két Rámát, Ramathát kell meg-
különböztetnünk. Az egyik Jeruzsálemtől északra 
feküdt, Gabaa és Bethel közt (Bir. 4, 5. és 19, 13.), 
Benjamin és Efraim területének határán. Mint határ-
várost úgy Benjamin, min Efraim törzséből vegye-
sen lakták. Szent Jeromos szerint Jeruzsálemtől a 
hetedik jelzőkőnél feküdt.1 A másik Ramatha Líjdda 
(üiospolis) határában volt,2 Jeruzsálemtől észak-nyu-
gatra s szent Jeromos idejében Remphisnek nevezték.3 

Habár Jeromos ezt a Remphist nemcsak az új-
szövetségi Arimathaeának, hanem Sámuel próféta 
városának is mondja,4 nyomon követve Saulnak a 
Királyok első könyvében (9—10.) elbeszélt útját, mi-
dőn atyjának elveszett szamarait kereste,5 valamint 
figyelembe véve a Sámuel szülőföldjéről ugyanott 

1 Hieronymus, Commentaria in Osee : Rama, quae est 
iuxta Gabaa, in septimo lapide a Ierosolymis sita. 

2 Hieronymus (in Epitaphio Paulae) : (a Lydda) haud 
procul Arimathia, viculus Josephi, qui Dominum sepelivit. 

3 Hieronymus, De situ et nominibus (Ruma) : Remphis est 
in finibus Diospoleos et a plerisque nunc Arimathaea dieitur. 

4 Hieronymus, Liber de situ et nominibus : Armathem 
Sophim, civitas Helcanae et Samuelis (in regione Thamnitica), 
iuxta Diospolim, unde fuit Joseph, qui in evangeliis de Ari-
mathia scribitur. 

5 V. ö. Calmet-James-Migne, Dictionnaire de la Bible: 
Arimathie. 
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található azon megjegyzést, hogy a próféta Rama-
thája Efraim egyik hegyén épült: a Lydda környé-
kén, tehát a Sephela síkság szélén épült Arimathaeá-
nak és a Jeruzsálemtől északra, Efraim hegyei közt 
épült Ramának vagy Ramathának, Sámuel városának 
azonosságára gondolnunk alig lehet. 

Nincs okunk arra, hogy a Jeromos által fel-
jegyzett hagyomány hitelességét, mely a Lydda mel-
lett levő kis várost tartotta arimathaeai József szülő-
földjének, kétségbe vonjuk. Ugyanezen Arimathaea 
szerepel a Makkabeusok könyvében is. Azonban 
Sámuel lakóhelyét, a Jeremiás életében és könyvé-
ben szereplő várost, valamint a Raasa király által 
megerősített erődöt a Jeruzsálemtől északra fekvő 
Ramában (Ramatha) véljük feltalálni. Ez utóbbiban 
gyűlt tehát össze Izrael népe Sámuel temetésére és 
itt adták meg a nagy prófétának az érdemeihez méltó 
végső tisztességet. 

2. A hagyomány Jeromos idejében is őrizte 
Sámuel próféta sírjának emlékét. Vájjon a valóság-
nak megfelelően-e ? Vájjon az assyr és babyloni fog-
ság alatt, vagy a hosszú századok viszontagságai 
között nem került-e hamis szem a másfél évezredes 
láncolatba: természetesen nincs módunkban eldön-
teni. Annyi azonban tény, hogy Jeromos elbeszélése 
szerint 1 Arcadius keleti császár (395—408.), a próféta 
hamvait Judaeából Thraciába, tehát Európába vitette. 
A selyembe takart és aranyedénybe helyezett erek-
lyéket maguk a püspökök vitték. A hivők ezrei pedig 
seregestől kisérték, mintha nem is élettelen marad-
ványokat vittek volna előttük, hanem a prófétát élve 
látták volna elhaladni maguk között. 

Honnan vették fel e hamvakat, nem jegyzi fel 
Hieronymus. Azonban két évszázad múlva a j ámbor 
hagyomány ismét Palesztinában mutogatja Sámuel 
próféta sírját. A hely, melyhez az újabb kegyeletes 
emlék fűződik, északra van Jeruzsálemtől s ma Neby 
Samuil név alatt ismeretes. Nem lehetetlen különben, 
hogy itt időközben valami régi sírhelyet, sírkamrát 
találtak fel és e tény adott alkalmat ama j ámbor 
hit kialakulására, hogy Sámuel próféta e helyen lehet, 
e helyen van eltemetve. Annál könnyebben meg-
történhetett ez, mert Rama, Sámuel próféta igazi 
lakóhelye, Neby Samuil-től nem messze feküdt. 

Neby Samuil a Szentföld egyik legérdekesebb 
hegye. Sziklatalaját vékony földréteg borítja s így 
gabonatermesztésre nem használható. A búza alig 
adja vissza az elvetett magot. Gyümölcstermése azon-
ban kitűnő. Fügéje és szőlője kellemes mérsékletű 
időjárása miatt is pompásan virul. Azonfelül a szent 
várostól északra Neby Samuil a legmagasabb pont, 
úgy hogy aki nem riad vissza a meredek út fára-
dalmaitól, e helyről nagyszerűen szemlélheti Jeru-
zsálem városát, a szent város házai közül kiemel-
kedő pompás Szentsír-templomot. 

1 Liber contra Vigilantium. 

Neby Samuil hegyét Epiphanius, konstantiai 
püspök idejében még a Salamon király álma által 
híressé lett Gabaonnak tekintették, mely a Királyok 
harmadik könyve szerint is a legnagyobb magasság 
volt Jeruzsálem környékén s ahol Salamon ezer égő-
áldozatot tett az oltárra uralma kezdetén. (3, 4.) 
Epiphanius ugyanis így í r : «(Kálvária hegyétől) nyolc 
jelzőkőnyi távolságra Gabaon a legmagasabb pont».1 

Epiphanius Kr. u. a IV. században (315—413) élt. 
Úgy látszik, az ő idejében még nem volt meg a Neby 
Samudhoz fűződő hagyomány. 

De az Eszakafrikából származó Theodosius 
archidiaconus a VI. század elején már ezt mondja :2 

«Jeruzsálemtől Ramatháig, ahol nyugszik Sámuel 
próféta, ötmérföldnyi a távolság». (Milia V., ami kö-
rülbelül hét és fél kilométer). A távolság nagyjában 
az, ami Neby Samuil és Jeruzsálem kőzött elterül. 
A sír tehát,melyrőlTheodosius megemlékezik, Sámuel 
prófétának Neby Samuil-on lévő koporsója. Neby 
Samuil-on különben Jusiinianus császár (527—565.) 
bőkezűségéből Sámuel sírjára néhány szerzetes ügyelt 
fel. Caesareai Procopius elbeszélése3 szerint ugyané 
császár fallal vétette körül a kolostort és számára 
kutat ásatott. A kolostor «Sancti Samuelis monaste-
rium»-nak neveztetett. 

A keleti császárság palesztinai hatalmának meg-
szűnése után szent Sámuel-kolostora a muzulmánok 
hatalmába került, kik az előttük is szentnek tartott 
helyet Mar Samuil-nak vagy Maran Samuil-nak ne-
vezték. 

A kereszteshadjáratok korában ismét a keresz-
tények kezére került. II. Balduin jeruzsálemi király 
(1118—1131.) arra kérte Szent Bernátot, hogy a cisz-
terciek alapítsanak Szent-Sámuel helyén kolostort 
és a berendezkedés költségeire ezer aranyat ajánlott 
fel. A clairvaux-i apát azonban úgy vélekedett, hogy 
a távoli keleten a pogányok üldözése és a kedvezőt-
len éghajlati viszonyok miatt a ciszterciek munkál-
kodása eredménytelen marad. Azért az ajánlatot nem 
fogadta el, hanem a premontreiekre hívta fel a király 
figyelmét, kik Melizande özvegy jeruzsálemi király-
nőhöz intézett levele szerint bölcsek, lángoló buz-
galmúak, a nehézségek közt kitartók, szóban és tett-
ben hatalmasok, szelídek és békességesek az embe-
rek, kegyetlenek a démonok iránt.4 

Szent Norbert fiai Szent-Sámuel-ben csakugyan 
le is telepedtek. 1157-ben már francia templom és 
temető volt a régi kolostor helyén, mely mellett Ar-
naldus, a Szentsír priorja, ez évben több szőlőföldet 
szerzett meg. A szentsámueli francia kolónia élén a 
premontrei apát állott, ki keresztet hordhatott ugyan, 
de mitrát és gyűrűt nem s ki a jeruzsálemi patri-
archa alá tartozott. Szent-Sámuelt különben a kcresz-

1 Epiphanius, Panarium 46. (Migne 41, 844.). 
2 De situ terrae sanctae. 
3 Ilepl XTiajiáxcov, 5, 9. 
4 Epistola 253. és 355. 
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tesek Monjoie-nak (Möns Gaudii, Örömhegy) nevez-
ték.1 Talán azért, mert a hegyre felért zarándokok, 
midőn Sámuel sírjánál ájtatosságukat végezték, örö-
mük jeléül a sír fölé követ szoktak dobni mely las-
sanként halommá szaporodott; vagy talán azt az 
elragadtatást akarták ez elnevezéssel megrögzíteni, 
melyet a j ámbor keresztény érzett, midőn e hegyről 
először megpillantotta vágyainak, fáradalmainak cél-
pontját, Jeruzsálemet. 

A kereszteshadak idejében a nyugati zarán-
dokok Neby Scimuil-t nemcsak Ramának, Sámuel 
próféta lakóhelyének tekintették, hanem a régi Silót 
is összezavarták vele. Theodoricus 1172-ben így í r : 
«Silóban temették el Sámuel prófétát. Ezért régi nevét 
is Szentsámuelre változtatták. Itt most egy szerzetes-
kongregáció működik». A Tudela városában született 
Benjamin ben Jona spanyol zsidó pedig, ki a XII. szá-
zadban nagy utazásokat tett (Itinerarium rabbini 
Benjamin), azt jegyzi fel. hogy a keresztények Sá-
muel prófétának Ramleh-ban feltalált hamvait Neby 
Samuil-ra vitték át, miért is ez Silo Samuel-jénak 
neveztetik (Samuel de Silo).2 Wirzburgi János is, ki 
1160 és 1170 között utazott a Szentföldön, Silo hegyét 
és városát ugyanegynek mondja Ramával.3 

Szaladin győzelmei hirére Szent-Sámuel szerze-
tesei Acreba menekültek, kolostoruk pedig újból a 
muzulmánok kezébe került. A helyhez fűződő hagyo-
mány azonban tovább is megmaradt. Burchardus de 
Barby domonkosrendű szerzetes 1283. körül készült 
útleírásában4 még mindig Silónak mondja, mely leg-
magasabb a Szentföld hegyei közt. Gerson de Scar-
mela XVI. században élt zsidó író szerint pedig itt 
egy földalatti üregben van eltemetve Sámuel próféta, 
atyja Elkana és anyja Anna; szerinte az üreg mel-
letl levő síremlékek csak disz kedvéért vannak ott. 
A XVI. századbeli zsidók különben minden évben 
pünkösdkor el szoktak ide zarándokolni.5 

Nau Mihály párisi jezsuita, ki sokáig volt keleten 
misszionárius, 1679-ben Sámuel sírját ekkép írja 
le :6 «Végre megérkeztünk Sámuel hegyére. Ez a leg-
nagyobb a Jeruzsálem tájékán levő magaslatok között ; 
szembe is tűnik már messziről. A hegygerincen még 
elég jókarban levő templom látható szilárd bolto-
zattal, erős kövekből felépítve. A hitetlenek azonban 
istállóvá alakítván, megszentségtelenítették. A végén 
lépcső van, mely több szobába vagy cellába vezet. 
Az ajtó, melyen át Sámuel sírjához lehet lemenni, e 
lépcső mellett van délfelől. Öt vagy hat lépcsőfokon 

1 De Roziére, Cartulaire de l'Église de Saint Sepulcre 
de Jérusalem. Migne, 155, 1219—1220. 

2 V. ö. Revue biblique internationale, 1912., 271. 1. 
3 Descriptio Terrae Sanctae, Migne, 155., 1059. 1. 
4 Veridica Terrae Sanctae descriptio. Edidit Laurent, 

1864. 
s V. ö. Revue biblique, 1912., 277. 1. 
8 Voyage nouveau à la Terre Sainte. Lutetiae Parisio-

rum, 1679. 

át lehet az igen sötét helyen levő sírhoz lejutni. 
Engem azonban nem eresztettek le, mert ez szigo-
rűan meg van tiltva a keresztényeknek». 

Csaknem harmadfél század mult el Nau páter 
szentföldi útja óta. Azóta a keresztesek temploma 
eredeti formájából teljesen kivetkőzött s eredeti alak-
járól sem tudtak a későbbi utazók tájékozódni. Végre 
két évvel ezelőtt az imam, akire a próféta sírjának 
őrizete bízva van, engedélyt kapott, hogy az épületet 
alaposan rendbehozhassa. A javítási munkálatok 
nagyon lassan haladnak ugyan s egyhamar aligha is 
fejeződnek be: de az eddig tett bontások, ásatások 
alkalmat szolgáltattak Saviynac és Abel domonkos-
rendű szerzeteseknek a jeruzsálemi szent István-
kolostorban levő biblikus iskolai tanárainak, hogy a 
keresztesek régi templomának rajzát meglehetős biz-
tossággal visszaállítsák s hogy a templom kriptájába 
is, hol Sámuel sírját őrzik, betekintést nyerjenek.1 

3. A kereszteseknek Neby Sainuil-on 1157-ben 
már elkészült temploma román stílben épült. Alakja 
latin kereszt, mely kelet-nyugati i rányban húzódik; 
keleten apszissal végződik, az ajtó pedig a nyugati 
oldalon van elhelyezve. Belseje 36 méter hosszú s 
egyik pillértől a másikig 7*70 m széles; kereszthajó-
jának szélessége 23*50 m. Mellékhajója nem volt, 
hanem a kereszthajó északi karjától nyugatra a fő-
hajóval párhuzamban s vele egyenlő hosszúságban 
melléképületet ragasztottak hozzá, mely a kereszthajó 
északi karjával körülbelül egyenlő szélességű. 

A templomot a muzulmánok kívül-belül össze-
vissza építették. A főhajót a kereszthajótól fallal 
zárták el. A kereszthajó déli karját mecsetté alakí-
tották át, tetejére kupolát csináltak, a délkeleti sarkon 
lévő s e célból megerősített pillérre pedig minaretet 
helyeztek. A kereszthajó északi részében több falat 
húztak s az így keletkezett helyiségekben most az 
imam és családja lakik. Azonfelül kívül is toldoztak 
hozzá épületeket. Nem csoda tehát, ha eredeti alakja 
csak nehezen vehető ki. Különben a keresztesek 
munkájából úgyszólván csak az alapzat, a pillérek-
nek és falaknak néhány alsó kőrétege maradt meg; 
a többi későbbi toldás vagy pedig a szükségkívánta 
javításból származik. 

A keresztboltozatú templomból legeredetibb alak-
ját a már említett északi melléképület őrizte meg. 
Tetejét két keresztheveder tagozza s az így támadt 
három jármot keresztboltozat fedi. A két kereszt-
heveder nyomását négy oszlop fogja fel, melyek a 
keresztboltozat gerinceit tartó pillérekhez támasz-
kodnak. E melléképület keleti falán át ajtó nyílik az 
északi kereszthajóba s ettől nem messze a déli falon 
át a templom főhajójába is. Ugyanezen falba be-
építve, a templom ajtaja felé, még két hosszheve-
derhez hasonló ív támaszkodik az erős pillérekre. 
Hogy boltozatos átjárat volt-e itt a melléképületből 

1 Revue biblique, 1912., 267—279. 1. 
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a főhajóba: még biztosan nem lehetett meghatá-
rozni. 

De a mi szempontunkból legfontosabb a kripta, 
hol Sámuel állítólagos sírja van. Savignac és Abel 
sebtiben itt is eszközöltek felméréseket, sőt alkalmuk 
volt a belsejében néhány fényképet is készíteni. 

A kripta a templom ajtaja és a kereszthajó kö-
zött, a főhajó alatt terül el s ennek mintegy a kö-
zepét foglalja el. Bejárata a már ismételten emlege-
tett melléképületből, a kereszthajót és a nyugati 
templomfalat összekötő északi templomfalnál nyilik 
a kereszthajótól körülbelül egyharmad távolságra. 
Ajtajának felsőrésze a talajtól 1 '32 m magasságban 
van. Öt lépcsőfokon s vagy kétlépésnyi folyosón 
áthaladva, egy másik ajtó egyenesen a kripta belse-
jébe vezet. 

A kripta három fülkéből áll. Az első, melybe a 
második ajtó nyilik, a legnagyobb a három között. 
Hosszúsága 7"50 m, szélessége 5'90 m, keresztboltozal 
fedi, melynek a talajtól való legnagyobb magassága 
2"85 m. Nyugati részén van a 2*87 m hosszúságú, 
1*52 m szélességű síremlék, melyet Sámuel próféta 
sírjának tartanak. Közvetlenül föléje a templom pa-
dolatában a keresztesek nagy lapos követ helyeztek 
el (2'5ü—0'90 m), mely a templomból a síremlék 
fekvését mutatta. E kőlap felett ma kisebb kövek 
vannak, melyek a muzulmánok sírjaihoz hasonlóan 
vannak itt elrendezve. 

A kripta második fülkéje az imént leírt nagy-
teremtől keletre, a harmadik pedig a nagyterem 
északnyugati sarkától észak felé húzódik. Mindkettő 
kisebb a főfülkénél, sőt az előbbi jelentékenyen ala-
csonyabb is. Ma üres mindakettő, de valamikor 
bizonyára síremlék volt benne s így alakult ki a 
hagyomány, hogy Sámuel szülei is itt pihennek. 

A kripta falait vakolat takarja s így nehéz meg-
mondani, hogy melyik része van kősziklából vágva 
s melyik kőből építve. Azt sem lehet meghatározni, 
hogy belőle mi a görögök, keresztesek vagy muzul-
mánok kezemunkája. Azonban valószínű, hogy ere-
detileg sziklába vágott sír volt itt is, mint Palesztina 
annyi helyén. Midőn ezt a bizánci korban felfedez-
ték s a bibliai Rama közelsége miatt Sámuel próféta 
sírjával azonosították: szentéllyé alakították át s e 
földalatti kápolna védelmére Justinianus császár 
korában föléje szép épületet emeltek. E bizánci épü-
letből oszlopfő-, oszloplábtöredék még ma is látható 
a Neby Samuil-on levő törmelékek között. 

Bozsik Pál dr. 
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Budapest, IY., Papneyelde-u, 8, sz, II. em. 18/a. 

S y n o p s i s t l ieoloçj iae d o g n i a t i c a e s p e c i a l i s , 
ad mentem S. Thomae Aquinatis hodiernis moribus 
accomodata. Auetore Ad. T a n q u e r e y . Editio 13-a. 
Romae-Parisiis (Desclée.), 1911. Vol. I. 840 p. Vol. II. 
778 p. 

Egy dogmatikai tankönyv a 13-ik kiadásban ! Ez 
a sokszori kiadás, úgy gondolom, már magában véve 
a legajánlóbb kritika, valóságos plebiscitum a könyv 
jósága és használhatósága mellett. Irodalmi hivatko-
zásai után ítélve, a szerző elsősorban a francia 
és angol nyelvű (amerikai) nemzetekre van különös 
tekintettel. Előszavát Baltimoréban irta. Hivatkozik 
ugyan német szerzőkre is, de úgy látom, hogy a 
gazdag német monografikus irodalmat már kevésbbé 
ismeri. Eszerint a legnagyobb és legműveltebb nem-
zetek theologiai képzésének egyik organuma fekszik 
előttünk, a mi részünkre annál figyelemreméltóbb, 
mivel mi rendszerint a szomszéd német irodalom 
enemű latin termékeit (Schwetz, Hurter, Egger) hasz-
náljuk vezérfonalul. 

Végigolvasva a könyvet, valóban kitűnő termék-
nek kell azt elismernünk, abból a szempontból, hogy, 
mint a címlapon mondja, csakugyan a «mai igé-
nyekhez» alkalmazkodik. A mai igény a dogmatikai 
tárgyalásban pedig különösen kettőre vonatkozik. Az 
első : a mult század közepe óta a német prot. kriti-
cizmus által divatba hozott dogmatörténeti szempont 
figyelembevétele. A kriticizmus, ellentétben a ter-
mészetfelettiséget nemcsak hangoztató, hanem egye-
nesen túlhajtó eredeti prot. felfogással, az összes hit-
elvi kérdéseket a természetes fejlődés szempontjának 
rendelte alá s ezen az uton, letörülve róla a ter-
mészetfeletti jelleget, a kereszténységet a természetes 
vallások értékére igyekszik leszállítani. A másik : 
ugyanennek a prot. kantianus kriticizmusnak a mo-
dernisták által a kath. theologia terére történt átját-
szása. 

Ez a két szempont új helyzetet teremtett a dog-
matikai anyag tudományos feldolgozásában. Egyrészt 
egészen új kérdések vetődtek fel nyomában; más-
részt a kalholicizmussal szembenálló régibb prot. 
felfogás sok tekintetben új színezetet kapott : szóval a 
trienti álláspont új világításba került. 

Tanquerey az egyes tételek kifejtésében, habár 
nem mindenütt egyforma mértékben, ezt az új hely-
zetet tartja szeme előtt; nevezetesen a traditióból 
merített dogmatikai érvet, a textusok szokásos fel-
sorolása helyett, dogmatörténeti kidolgozásban adja, 
miként ezt magam is nemrég a hittanári egyesület 
utolsó közgyűlésén elnöki megnyitómban fejtegettem. 
(Kath. Nevelés 1912. dec. számban.) Kiemelendőnek 
tartom a Szentháromságra (I. 352. 1.), a megváltási 
tényre (I. 729. 1.) és a gyónás múltjára vonatkozó 



14. szárn. RELIGIO 285 

(II. 538. 1.) patrisztikus fejtegetését. Feltűnik azon-
ban s ez egyúttal a könyvnek egyik hiánya, hogy a 
szentségekről általában, majd egyenkint szólva — 
pedig ez különben a leghosszabb tractatusa — nem 
idézi, mint addig tette, a «Lamentabili sane» decre-
tum alapján a modernisták tételeit s nincs is tekin-
tettel rájuk, pedig a modernisták épen ebben a 
részben beszédesek nagyon s szentségeinknek a görög 
misztériumokból való származtatásával sok embert 
megtévesztenek. (L. művemet : A modernizmus és a 
katholicizmus. 121. 1.) Általában a második kötet a 
«mai igények» szempontjából nem üti meg az első-
nek mértékét. 

Növeli továbbá a könyv tudományos értékét a 
tételek skolasztikái megvilágításánál — és pedig végig 
az egész művön — az ismert iskolák (thomisták, mo-
linisták és skotiszták), valamint egyes kiválóbb tudó-
sok szerepet játszó véleményeinek behatóbb tárgya-
lása. Valóságos angol hidegvér és nyugodt tárgyila-
gosság jellemzi ebben. Ezzel az eljárásával a kutató 
munkába, a : fides quaerens intellectum százados 
vívódásaiba vonja be a tanulót, megismertetvén őt 
azzal a sokak által alig gyanított szabad mozgással, 
mely a dogmák kötő ereje mellett igen széles terü-
leten a theologus rendelkezésére marad. 

A használt pozitivo-skolasztikus módszere keze-
lésében is előnyösen különbözik sok más hasonló 
tankönyvtől. A szentírási textusokat megválogatja s 
részletesen kifejti, a filozófiából vett érveket pedig 
világos előadással úgy állítja be, hogy meggyőző 
erejük nyilvánvaló. Szóval nem tartozik azon szerzők 
közé, akiknek anyagát folytonos kihagyásokkal tize-
delni lehet; amit ír, mind tanulásra alkalmas, nincs 
abban fölösleges ballast; helyenkint azonban a mo-
dern filozófiai gondolkodás latin nyelven való vissza-
adása kissé nehézkes nála s föltétlenül megkívánja 
a tanár élőszóbeli előadását és magyarázatát. 

Végül emeli a könyv értékét a szokásos tracta-
tusok (De Deo uno, trino stb.) elé bocsátott két 
szakszerű fejtegetése. Az egyik a tudományos dog-
matika fejlődésének története, a másik a szerzők 
által rendesen az alapvető hittanban végzett m u n k a : 
a hit és a dogma elemeinek ismertetése, különös 
tekintettel a modernistákra. Az utóbbi részben azon-
ban a modernista rendszerben főszerepet játszó 
«tudatalattinak» részletes pszichológiai ismertetését 
és cáfolatát nélkülözzük, ami, tekintve épen a mai 
amerikai pszichológiai mozgalmakat, nagy hiány. 

A mai igények és a tudományos kezelés szem-
pontjából tehát igen becses dogmatikai könyv Tan-
querey műve. Csak az a kérdés : való-e egyúttal tan-
könyvnek is, vagyis feldolgozható-e az általa felölelt 
nagy anyag az iskolában a rendelkezésre álló idő 
alat t? Nagyon fontos kérdés ez, annál inkább, 
mivel az enemü tankönyveknél, legalább nálunk, 
erre a körülményre nem igen szoktak figyelni. Tan-
qnerev maga e művét «in usum seminariorum», a 

szemináriumok, vagyis a papnevelőintézetek hasz-
nálatára szánta, más szóval tankönyvnek valónak 
ítélte. Ezt azonban hazai viszonyainkra való tekin-
tettel s tekintettel mindazon szemináriumokra, ahol 
a dogmatika tanítása a theologiai tantervben heti 
8—9 órával csupán egy tanévre van szabva, határo-
zottan kétségbe kell vonnom s az ügy, valamint a 
józan didaktika érdekében az ilyen százados eljárás 
ellen végre szót kell emelnem. 

Ekkora dogmatikai anyagot egy év alatt didak-
tikailag jól feldolgozni nem lehet. Bőséges s egyút-
tal szomorú tapasztalataink vannak nekünk az ilyen 
eljárás eredményeiről itt a hazai tudományban. A régi 
Schwetz egy év alatt elvégzendő három kötetével, vagy 
Hurter vaskos két kötetével egyszerűen didaktikai kép-
telenség volt, ha a tanításon, illetőleg a tanuláson 
többet értünk egyszerű leckefelmondásnál a tanár 
és a tanítvány részéről. Az ilyen vásári munka kö-
vetkezménye lett, hogy minden szakban akad egy-
pár tudós férfiúnk, de dogmatikusaink nincsenek 
vagy legfelebb olyanok, mint a minap kezemen át-
ment egyik dogmatikus tartalmú s egyben vidéki 
theol. tanár által már cenzúráit magyar könyv, mely 
tele van egbekiáltó dogmatikai hibákkal. Egy év 
alatt még az ez idő szerint legjobb s egyúttal leg-
könnyebb latin kézikönyv, Egger egykötetes, de 
azért ezer egynehány oldalas dogmatikája is csak 
futva végezhető el. Az ilyen sietős munka mellett 
t. i. még a legeszesebb tanulónak se marad annyi 
ideje, hogy az egyes tételeket csak kissé is meg-
érlelje elméjében, hogy a tiszta, világos képzetekről 
ne is szóljak. Hisz tudvalevőleg a dogmatika a leg-
nehezebb összes theologiai tantárgyaink között s 
épen ezért mélyen szántó s lassan haladó munkát 
igényel. 

A dogmatikának mai egyévre való szorítása s 
tananyagának a vidéki szemináriumokban és az 
egyetem theologiai fakultásán egy mértékkel való 
mérése a jozefinizmus szomorú maradványa, a Mária 
Terézia alatt behozott új theologiai tantervnek máig 
el nem pusztult emléke, mely szelleméhez hiven meg-
fosztotta volt a dogmatikát régibb domináns s évekre 
terjedő tanulással járó szerepétől és a többi másod-
rendű tárgyak rangjára szorította le. Azért látjuk, 
hogy ahol felocsúdtak már az ilyen Van Swieten-i 
emlékekből, mint pl. a dogmatikailag alaposan kép-
zett jezsuitáknál az innsbrucki egyetemen, három 
éven át tanítják a dogmatikát. Mert hát ha valami-
hez, a lelki működésekhez is idő kell. 

Tanquerey könyve tehát való tankönyvnek, de 
csak olyan theologiai intézetben, ahol a dogmatikai 
studium 2—3 évre van beosztva. Ennek megyünk mi 
most elébe egyetemünk theologiai fakultásán, ahol a 
legközelebbi jövőben, visszatérve a régibb egyetemi 
képzéshez, két éven át (heti hat órában s három-
órás szemináriumban) fogjuk tárgyalni a dogmati-
kát. S tekintve azt, hogy hallgatóim között egyrészt 
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amerikai, másrészt magyar és bosnyák ferences ifjak 
is vannak, (akiket érdekel a skotizmus), ez a könyv 
az én előadásaimhoz kínálkozik alkalmas vezér-
fonalul. A mai rendszer szerint berendezett vidéki 
szemináriumokba azonban nem. 

Egyebekben Tanquerey tárgyalása világos, alapos 
és kifogástalan. Itt-ott akad ugyan némi javítani 
való, de ezen a tanár könnyen segíthet. Pl. midőn 
a cselekvő malaszt ismertetésénél ez a pelagián el-
szólás csúszik ki tollából : quae illustrationes (gratiae) 
mentem adjuvant, ut ea, quae dicuntur, vel 
leguntur, melius intelligat (II. 29. 1.), mintha a ma-
laszt a természetes megismerés vagy tudás célját 
szolgálná. De az ilyen inkább tollhiba-félék min-
den könyvben előfordulnak. 

Nagy érdeme Tanquereynek, hogy utat mutatott 
a dogmatikai anyag mai igények szerint való tan-
könyvi tárgyalásához. Dudek János dr. 

E p i t o m e t h e o l o g i a e m o r á l i s u n i v e r s a e 
excerptum ex Summa Theol. Mor. R. P. Hier. 
Noldin S. I. a C a r o l o T e l c h . Oeniponte. 1913. 
XXXII+539 pg. Ára kötve 4 K. 

Az innsbrucki jezsuita páternek, Noldin Jeromos-
nak «Summa Theol. Moralis»-át bátran számithatjuk 
korunk erkölcstani tankönyvei közt az elsők közé. 
Kitűnő beosztása, a tárgyalt anyag bősége és gyakor-
lati jellege, a szerző mérsékelt állásfoglalása egyaránt 
közreműködtek annak a népszerűségnek előidézésé-
ben, amit a könyv a hit tudományi főiskolák és a 
lelkipásztorkodó papság részéről egyaránt élvez. 
Nem értéktelen gondolatot valósított meg tehát 
Noldinnak egyik hajdani amerikai tanítványa, 
mikor a három vaskos kötetből és két supplemen-
tumból álló «Summa»-nak elkészítette a «Summula»-
ját és így a nagy moralista tanítását azok részére is 
hozzáférhetővé tette, akiket eddig annak magasabb 
ára ettől megfosztott. 

Telch e könyvének nemcsak ügyes kiállítása, 
hanem már eszméje is tanúja az amerikai szerző 
gyakorlati érzékének. Ha könyvét, — amelyet Noldin 
után ő is három részre oszt be : De principiis, De 
praeceptis, De sacramentis, — dicsérni akarnók, csak 
azokat a bírálatokat lehelne megismételni, amelyek 
Noldin könyvének megjelenését fogadták. Ennek 
pedig legnagyobb dicsérete a tavaly megért tizedik 
kiadás. Telch a Noldinban nyert anyagon kívül még 
öt appendixet is csatolt könyvéhez : bűnök katalógusa 
az általános gyónáshoz, speculum canonicum parochi 
(a quinquennalis relatio schémájából), 230 probabilis 
sententia összeállítása, az examen sponsorum mintája 
és azon helyek jegyzéke, ahol a «Tametsi» érvényben 
volt, vagy nem volt. 

Állításai mindössze néhány helyen igényelnek 
-kiigazítást. így pl. más rítus szerint ma már nemcsak 
szükség esetén szabad áldozni (242.1.), hanem pusztán 
devocióból is (Act. Ap. Sedis 1912. vol. 4. p. 609.). 

Arról meg viszont mi nem tudunk, hogy privát 
oratoriumokban ma már mindenkinek szabad volna 
áldozni. (242. 1.) X. Pius pápa, illetve a S. C. R. 1906. 
febr. lO.-i engedélye csak az «indultarii»-ről szól, 
vagyis, akik ott vasárnapokon misét érvényesen 
hallgathatnak. Bár tekintélyekre hivatkozik, mégsem 
gondoljuk probabilisnek ezt a nézetét:«Approbationem 
libri ab Ordinario datam probabiliter sufficiat verbis 
generalibus indicare in libro». (399. 1.) Ezzel szem-
ben u. i. a «Pascendi» (1907. szept. 8.) világosan 
í r ja : «Censor sententiam scripto dabit. Ea sí faverit, 
Episcopus potestatem edendi faciet per vei'bum 
Imprimatur, cui tamen praeponetur formula Nihil 
obstat, adscripto censoris nomine.» A breviárium 
privát anticipálása d. u. 2 órakor már nem probabiliter 
(401. 1.), hanem biztosan szabad (Religio, 1913. 34.1.). 

Egyebekben, akiknek nincs meg Noldin nagy 
műve, bátran követhetik Telch megbízható kivonatát. 
Azt hisszük azonban, hogy a szerző munkájával 
leginkább a morális rigorozum előtt állókat köte-
lezte hálára, akiknek a szigorlat előtti napok rekapi-
tuláló munkájához kitűnő segítséget nyűjtott ezen 
kivonatával. Tóth Tihamér dr. 

VI. KATHOLIKUS VILÁGSZEMLE 

Ausztria. 
Szlovén-horvát kathol ikus nagygyűlés Lai-

bachban. Az ausztriai németek linzi ezévi katholikus 
nagygyűléséről (augusztus 15—17.) már referáltunk. Most 
jelenthetjük már azt is, hogy az ausztriai katholikus 
szlovének és horvátok 1913. augusztus 25—-27-én fognak 
Laibachban katholikus nagygyűlést tartani. A kongresz-
szusra szóló, most megjelent felhívás a kongresszus 
vezéreszméjeként, az egyház szabadságának megünnep-
lését jelöli meg, konkrét célokul pedig a «szabad iskola» 
ellen, a polgári házasság behozatala ellen, a halott-
égetési propaganda ellen és az egyház és állam elválasz-
tását hangoztató irányzat ellen való védekezést és a 
katholikus sajtó felvirágoztatása végett szükséges teendők 
megbeszélését tűzi ki. Érdekes még megemlíteni azt, 
hogy a szlovéneknek külön katholikus népszövetség-
féléjük van, a «Der Slovenisch-Christlich-sociale Ver-
band», amely a nagygyűléssel kapcsolatban augusztus 
25-én fog ülésezni. A katholikus nagygyűlés megnyitó-
gyűlésén a szlovén és a horvát katholikus népet az 
«Immaculata»-nak fogják felajánlani. 

Német-Birodalom. 
Szabadgondo lkodók vallásalapítása. Eddig a 

szabadgondolkodók a tételes vallásokkal szemben a 
vallási «nihil»-t képviselték : a vallási eszméket illúziók-
nak, a vallási szervezetet érdekszövetségnek, a kultuszt 
hókusz-pókusznak hirdették szerte-szét. A mult évi 
müncheni nemzetközi szabadgondolkodó kongresszuson 
azonban már azt a javaslatot terjesztették a kongresszus 
elé, hogy a szabadgondolkodóknak a katholikus egy-
házzal való versenyképesség biztosítására szabadgondol-
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kodó egyházi szervezetet kellene alakitaniok szabad 
kultusszal és szabadgondolkodó lelkipásztorkodással, 
többek közt gyónással is. Utalás történt a kongresszuson 
arra is, hogy a szabadkőművességben már is megvan 
testesítve ez a szabadgondolkodói szervezet és kultusz, 
miért is a szabadkőművességnek nagy jelentősége lehet 
még a szabadgondolkodókra nézve. Euchen Rudolf is 
újabban hangsúlyozza a kultusznak nagy jelentőségét a 
vallás bensőségének előmozdítására. A Salzburger Kirchen -
zeitung ezen dolgokról beszámolva hozzáfűzi, hogy a 
szabadgondolkodók addig támadták a katholikus egy-
házat épen a speciális katholikus vallási szervezetéért, 
kultuszáért, hogy végre ők maguk is jónak látják utá-
nozni. Úgy látszik — tehetjük hozzá — a jó szabad-
gondolkodók régebben nem is ismerték a katholikus 
vallás szervezetének erejét és kultuszának magasztosságát. 
Mikor azonban mint feketemájú kritikusok ezekkel köze-
lebbről foglalkozni kezdettek, akkor látták be ezeknek 
bölcs berendezését, de mivel hinni már nem tudnak, 
hát legalább mint szimbólumokat utánozni szeretnék. 
De, jó uraim, üres szimbólumaik hit nélkül nem fogják 
kielégíteni a vallási vigasz után vágyó lelkeket. 

O l a s z o r s z á g . 
A ka t l i . h i t o k t a t á s ü g y e O l a s z o r s z á g b a n . Olasz-

országban az 1859. november 13. törvény (legge Casati) 
szerint csakis a községi iskolák ismertetnek el nyilvános 
iskoláknak, de engedélyt lehet kapni «magániskolák» 
felállítására is. Az 1859. törvény szerint a nyilvános isko-
lákban a hitoktatás és az abból való vizsga kötelező 
volt; de mivel az 1877. júl. 15. újabb népoktatási törvény 
a hittant már nem említette fel a kötelező tantárgyak 
között, azért 1877. év óta a hitoktatást ezen iskolákban 
már csak fakultativ tárgynak tekintették, amelyet azonban 
a községtanács elrendelhetett azon szülőknek gyermekeire 
nézve, akik ebbeli kívánságukat kifejezik, és ezen hit-
oktatatásra a községek kötelezhették a világi tanítókat, 
még 1883. év után is, amikor pedig a tanitóképezdéknél 
eltörölték a hittanból való tanképesítést. 

Rava kultuszminiszter azután 1908-ban kiadott 
rendeletében azon módosítást tette, hogy a tanító útján 
való hitoktatástól a községtanács, abszolút-többségi 
határozattal, eltekinthet ; de még ez esetben is szabad 
hitoktatásban részesíteni az iskola falain belül, a tarto-
mányi iskolatanács által megjelölt napokon és órákon, 
azon szülőknek gyermekeit, akik azt kívánják, de ezt 
a hitoktatást csakis olyan egyén végezheti, aki elemi 
iskolai tanítói oklevéllel bír és az iskolatanács által 
elfogadtatott. 

Ennek dacára Róma városban Nathan, polgármester, 
az izr. vallású szabadkőműves (volt nagymester) akció-
jára , a hitoktatást teljesen törölték a községi iskoláknál, az 
azt gyermekeik részére kívánó szülők óhaját nem teljesí-
tették, a kath. részről bejelentett 170 képesített hitokta-
tónak bejelentése felett is napirendre tértek, arra való 
hivatkozással, hogy a Rava-iéle rendeletnek azon intéz-
kedése, hogy az iskola helyiségei a hitoktatás céljaira 
átengedtessenek, abszolúte megvalósíthatatlan. 

Mikor ezzel ellenkezőleg Velence községtanácsa a 
hitoktatásnak továbbra is a kötelező tanítási időn belől 
való teljesítését határozta el, Credaro kultuszminiszter 
1908. március 8. határozatában egy lépéssel tovább-

menve jRapa-nál, kimondotta, hogy a hitoktatás csakis 
a kötelező tanítási időn kívül eső órákban tartható 
meg a nyilvános iskola helyiségeiben. Ezt a határozatot 
az államtanács is jóváhagyta. 

Mikor pedig Milano városban is az antiklerikálisok 
követelték a hitoktatásnak a kötelező tanítási időn 
kívül való beosztását és az elemi iskola 5. és 6. osztá-
lyaiban teljes elhagyását, a tartományi tanács ezt elle-
nezte, Credaro miniszter (1910. július 9.) pedig az anti-
klerikális kérvényezőknek adott igazat és kérvényezők 
azon követelését is teljesítette, hogy a szülőknek maguk 
kezdeményezésére kell kérniök gyermekeik vallásokta-
tását, nem pedig a községi elöljáróság felszólítására 
avagy a tőle kapott, nyomtatott kérvény-lapok alá-
írásával. 

Már ezt megelőzőleg az 1904. július 8. törvény által 
felállított ismétlő iskoláknál («corso popolare») mái-
teljesen elhagyták a vallásoktatást, e fakultativ for-
májában is. 

Bergamo városnak a Credaro-féle újítások elleni feleb-
bezésével kapcsolatban f. év elején, az állami közoktatási 
főtanács elemi iskolai ügyosztálya egy jogi véleményben 
a Casaü'-féle törvényben még elrendelt hitoktatás köte-
lező voltának megszűnését a «modern iskola» típusából 
iparkodik levezetni, amely tipus nem a tekintély, hanem 
a tanuló szabadságának elvén épül fel. Ezen jogi véle-
mény alapján bocsátotta ki Credaro miniszter 1913. jan. 
13-iki rendeletét, mely a hitoktatás fakultativ és korlá-
tozott végzésére vonatkozó újabb, fent említett intézke-
déseket felsorolja, összegezi és hatályukban fenntartja. 

Ennek a mind ellenségesebbé váló iskola-politiká-
nak a hatására vezetendő vissza az a mozgalom, amely 
most Turin-ban indult meg, t. i. «magán iskolák» alak-
jában katholikus iskolák felállítása által biztosítani az 
ifjúság kath. neveltetését. 

Hát ez bizony helyes, de meglehetős későn hozott 
elhatározás! Európa és Amerika államaiban már 30— 
40 év óta száz és ezerszámra állítják fel a kath. isko-
lákat, óriási áldozatok mellett, és ezzel jótékony ellen-
hatást gyakorolnak az állami és községi iskolák szel-
lemére is ; Olaszországban pedig csak most jönnek rá 
ennek szükségességére, eddig igen kevés volt a kath. magán-
iskola, megelégedtek a községi iskolával is és ott a 
világi tanító hitoktatásával is. De mégis jobb későn, 
mint soha; így talán megmenthető még a most serdülő 
ifjúság egy tetemes része az egyháznak és a vallás-
erkölcsi életnek. 

Még megjegyezzük, hogy az olasz nyilvános isko-
lákban már 1877-ben bevezettek egy, az emberi és pol-
gári kötelességekről szóló tanítást, 1905-ben pedig a 
formális laikus erkölcstant is, amely a franciától mégis 
annyiban tér el előnyösen, hogy spiritualista és theista 
alapon áll. 

Nagy-Bri tannia . 
A pápai l e g á t u s maltai u tazása az a n g o l 

a l s ó h á z b a n . Már jelentettük, hogy a maltai nemzet-
közi euch, kongresszuson Ferrata bíboros fogja a Szent-
atyát képviselni. A pápai legátus február 22-én fog 
hajón Maltába érkezni. A mult héten azt a feltűnő 
hírt hozták a lapok, hogy az angol kormány egy 
hadihajót bocsátott a pápai legátus rendelkezésére. 
Ezen hír alapján április 1-én King képviselő az angol 
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képviselőházban meginterpellálta a kormányt, vájjon a 
kormány információt szerzett-e az olasz kormánynál 
vagy az olasz nagykövetnél annak megfelelő volta iránt, 
hogy a pápai legátusnak a rnaltai kongresszusra való 
átvitele céljából angol hadihajót bocsátott a legátus 
rendelkezésére. Grey külügyi államtitkár azt felelte, hogy 
az olasz kormánnyal e pont körül nem lépett érint-
kezésbe, ami különben is fölösleges volna, mert egy 
Maltába utazó előkelő idegen iránt való udvariasság 
tényéről van csak szó. 

Spanyolország. 
A köte lező hi toktatás ügye. Ebben az ügyben 

most vált ismeretessé a spanyol kormánynak rendelete, 
mely az országos közoktatási tanácsot felhívja, hogy 
tegyen aziránt előterjesztést, mily módon kellene a 
spanyol alkotmányban megadott lelkiismereti szabadság-
gal összeegyeztetni azon eddig fennálló törvényes ren-
delkezést, hogy a katholikus káté- és a bibliaoktatásban 
való részvétel minden elemi iskolai tanulóra nézve köte-
lező volt. A közoktatási tanács egy ülést tartott, ame-
lyen azon megoldásban állapodott meg, hogy a katho-
likus hitoktatás csakis a katholikus gyermekekre nézve 
legyen ezentúl kötelező, míg a másvallású szülők kér-
hetik gyermekeik felmentését a katholikus hitoktatás 
alól. Azonban egy de Labra nevű tanácstag azon indít-
ványt tette, hogy, az egyház és állam esetleges elválasz-
tására való tekintettel, a katholikus szülőknek is teljes 
szabadság adassék, kívánják-e gyermekeik iskolai vallási 
oktatását, vagy sem? Ezen indítvány felett a tanács 
még nem döntött. A spanyol katholikus társadalom 
feszült várakozással néz ezen döntés elé, amely, ha a 
katholikus vallásra nézve kedvezőtlen lesz, nagy izgalmat 
fog kelteni a spanyol katholikusoknál, akik már most 
is előre szervezkednek ezen eshetőségre. Sokat remélnek 
ők Ragonesi madridi nunciustól, aki már Madridban 
tartózkodik. 

Lapunk zártakor értesültünk, hogy a spanyol köz-
oktatási tanács 31 szóval 20 ellenében a közokatás 
eddigi módjának meghagyását határozta el ; mégis úgy, 
hogy a nem katholikus gyermekek alóla tél lesznek 
mentve, sőt katholikus szülők is felmentethetik gyerme-
keiket, ha igazolják, hogy otthon taníttatják a hittanra 
gyermekeiket. 

Észak-Amerikai Egyesült-Államok. 
A kathol ikusok száma az Unióban. A nemrég 

megjelent «Official Catholic Directory» szerint az Unió 
államaiban élő katholikusok összes száma 23,329.046, 

Iparos és nem kereskedő 
35 éve fennálló r.k. cé£l 
Készít és javít > Kelyhet, ciboriumot , o l tá r -
gyer tya tar tó t , o l t á r l ámpá t , ke resz te t , füs tö lő t , 
cs i l lár t , gyer tyára és vil lanyra s tb . Arany , eziist 
k inaezi is t , bronzból , művészies és egyszerű k i -
vitelben. Kelyhek stb. tárgyak valódi tnz-
galván aranyozása és ezüs tözése Jótállásiul. 
Tervra jz és köl tségvetés d í j t a l anu l . Mielőtt más-
hol rendelést tesz, méltóztassék egy árjegy-
zéket kérni, melyet ingyen és bérmentve kiild; 

Kéri nagybecsű pártfogását 

B I T T N E R J Á N O S 
egyházi szerek mfiOtvöse. 

Budapest, IX., Lónyay-u. 23. 
(belárat Cznozor-utca f.) 

amely számból a tulajdonképeni «United States»-ben él 
15,154.158 katholikus, a Fülöpszigeteken 7,131.989, Por-
torico-szigeten 999.250, Hawai szigeteken 42.108, Alaska-
ban 11.510, a Panama-kanalis-területen 900. Az egyes 
államok közül legnagyobb számú katholikus lakik ezek-
ben : New-York államban 2,790.629, Pennsylvániában 
1,633.353, Illinoisban 1,460.987, Massachusettsben 1,383.435. 

WM VIII. V E G Y E S E K isi®) 

Az Országos Magyar Cecil ia-Egyesület k ö z -
gyű lé se . Az Országos Magyar Cecilia-Egyesület, mely 
hazánkban az egyházi zene müvelésén és művészi fel-
virágzásán fárad, április hó 17-én, csütörtökön Budapes-
ten Bogisich Mihály c. püspök elnöklete alatt nagy-
szabású egyházzenei ünnepségek keretében tartja meg 
XII. közgyűlését. Az ünnepségek délelőtti része az ün-
nepélyes nagy misére és a központi papnevelőintézot-
ben megtartandó díszülésre szorítkozik, míg a délutáni 
m ű s o r nagy egyházzenei történeti hangversenyre t e r jed 
ki, amelyet a Budapest-belvárosi templom énekkara 
rendez. Az ünnepségek iránt a részletes műsor közzé-
tétele előtt már is nagy érdeklődés nyilvánul meg. Akik 
az ünnepségeken résztvenni óhajtanak, jelenkezzenek 
folyó hó 12-ig Járosy Dezsőnek, az Országos Magyar 
Cecilia-Egyesület igazgatójának cimére. (Temesvár, pap-
nevelőintézet.) 

H Q 
• H 

IX. K Ö N Y V S Z E M L E • S 3 
• 0 

DJ Gyakorlati theologia. 
Folytatás. 

Décréta authenlica Congregationis Sacrorum Rituum, ex 
actis eiusdem collecta eiusque auctoritate promulgata. Vol. 
Vf. (Appendix I). Ab. a. 1900 ad a 1911. Cum suo indice gene-
rali. Rom, Pustet, 1912 (XI, 177 S. Lex 8°). M. 4,80. 

Micheletti, A. M., Summula praelectionum paedagogiae 
ecclesiasticae. Pars. IV. De vice-rectore seminariorum cleri-
calium. Rom, Pustet, 1912 (VI, 235 S. gr. 8°) M. 2,80. 

Szerkesztői izenetek-
N. Gy. dr. Nagyvárad. Köszönet a küldött aktuális 

cikkért. Sz. ü. — H. A. líraila. Köszönet a szives üdvözlé-
sért. —- O. A. dr. Ily általánosságban nem felelhetünk meg 
kérdésére. Ha lapunkba való cikket kapunk, közölni fogjuk.— 
P. 1. dr. Győr . Köszönet. 

J^iadóhivatali izenetek-
O. L. Kolozsvár . Beérkezett. Sz. ü. — S. J . Rendház . 

Nagyszombat . Hátralék nincs. 
Hátralékosainknak. Mindazokat, akik a folyó I. félévre 

(január—május) még nem küldöttek be előfizetéseiket, tiszte-
lettel kérjük, szíveskedjenek a félévi előfizetési összeget mielőbb 
beküldeni. 

Felelős szerkesztő és k iadótu la jdonos : 

Dr. HANUY FERENC, egyet, tanár ( I V . , Duna-u. 3 . ) 

Főmunkatá rs és szerkesztő-helyettes : 

D r . W O L K E N B E R G ALAJOS, egyet, tanár ( I . , Bertalan-u. 2 4 . ) 

Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII. ker., Szentkirályi-utca 28. szám. 
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Mihály dr.-tól. 2. Adalékok a régibb kőkorszak művészettörténe-
téhez. Némethy Gyula dr.-tól. 3. Egy két megjegyzés a «Művelt-
ség Könyvtára» legújabb kötetéhez. Paar István dr.-tól. 4. Egyházi 
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V. Könyvkritika: 1. A. von Ruville : «Der Goldgrund der Welt-
geschichte». Stöhr Géza Ker. János-tói. 2. Bangha Béla S. J. : 
A huszadik század Kr isz tusproblémája . Wéber Pál dr.-tól. — 
VI. Kalholikus Világ szemle : A) Franciaország : 1. Orléans város 
Sie Jeanne d'Arc által tö r t én t fe lszabadí tásának idei évfordulója . 
2. F. Buisson, min t a ka tho l ikus (szabad) iskolák «védője». 
3. A bordeaux-i érsek elt i l t ja a Bulletin de. la Semaine j á r a t á sá t . 
B) Nagy-Britannia : 1. A trafalgári hős leszármazói katholiku-
sok. 2. A suffraget tek az anglikán házasságkötési l i turgia ellen. 
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T^ath. autonomia és egyházvagyon. 
Irta : HANUY F E R E N C DR. 

Az autonomia létesítésének indítóokai és 
remélhető hasznos következményei között igen 
fontos helyet foglal el az egyházi vagyon vé-
delme és pedig nemcsak annak az egyházi va-
gyonnak a megvédése, amellyel már most bír 
az egyház, hanem azé az egyházvagyoné is, 
amelyet csak a jövőben fognak az eddigi egy-
házvagyon-jogalanyok vagy pedig az autonomia 
életbeléptetésével keletkező új jogalanyok szerezni. 

Az autonomia már annyiban is alkalmas 
eszköznek Ígérkezik az egyházvagyon megvédé-
sérc, amennyiben szoros egyházi szervezetben 
és bizonyos demokratikus koordinációval egye-
síteni fogja a klérus tagjait a laikus hivőkkel, 
és ezen összetartozandóság révén meg fog erő-

södni, vagy tán helyesebben szólva, fel fog éb-
redni (eddig ugyanis nem sok jelét láttuk) a 
klérussal való szolidaritásnak eszméje és érzése, 
amelyektől eltelve a laikus is rájön végre majd 
arra, hogy az a vagyon, amelyet ő eddig mint 
a «papok vagyonát» meglehetősen hidegen né-
zett, annak az egyháznak vagyona, amelyhez ő a ius 
divinum és a kánonjog kötelékei, mellett még az 
autonomiai szervezet kapcsán is tartozik, és hogy 
ezért reá nézve nem lehet közömbös az, hogy 
van-e, nincs-e ennek a kath. egyháznak vagyona. 

Ez a szolidaritás azonban egymagában az 
egyházvagyon megvédésére még csak érzelmi 
momentum volna, bár ennek jelentőségét sem 
kell azért lekicsinyelni ; az ilyen közösségérzés-
ből ugyanis már sokszor indult meg hatalmas 
mozgalom és támadt az eltiprásra szánt gyen-
gére oltalom. Persze ez az oltalom, ez a véde-
lem keletkezésében és érvényesülésében kiszá-
míthatatlan, és csupán erre reális érdekek biz-
tosításánál hagyatkozni nem lehet. 

A kath. autonomia azonban az egyházvagyon 
hatásosabb védelmére is nyújt biztosítékot. 

Ilyen biztosítékul szolgál már az is, hogy 
az állami törvényhozás és a kormányhatalom 
a jövőben, az autonomia életbeléptetése után, 
valahányszor a kath. egyházra nézve bármiféle, 
az egyházat érintő, világi vonatkozású rendel-
kezést tenni szándékozik, többé nem a püspöki 
karral avagy annak egyik tagjával, hanem az 
autonomia országos szerveivel (kétharmadrész-
ből világiak) lesz kénytelen érintkezésbe lépni 
és így magát mindig a kath. egyház tagjainak 
jogilag szervezett egyetemével fogja szemben ta-
lálni. Ami már eleve igen problematikusakká 
teszi az olyan törvényhozási avagy kormány-
hatósági rendelkezések esélyeit, amelyek az egy-
ház érdekeit, mondjuk, az egyházvagyon körüli 
jogait akarnák csorbítani. 
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Mig jelenleg, ha szekularizáció vagy más, az 
egyházra nézve hátrányos egyházvagyoni ren-
delkezés menne elhatározásba, ez ellen csak a 
klérus vagy még tán a világi híveknek heve-
nyészett gyűlései fognának tiltakozni, amely tilta-
kozások felett könnyebben lehet napirendre térni. 

De az autonomia életbeléptetése nem csupán 
a magyarországi kath. egyház képviselete révén 
fogja a laikus hi veket az egyházvagyon védel-
mére sorakoztatni, hanem azon a még mélyebb 
alapon is, hogy a becikkelyező törvény és az 
autonomiai szervezeti szabályok erejénél fogva 
a kétharmadrészben világiakból álló országos 
autonomiai szervezet, nevezetesen az igazgató-
tanács, kezelni fogja a több százmillióra rugó 
katholikus országos alapokat és kir. katholikus 
iskolákat, ezek révén több száz világi katho-
likusnak fog segélyt, ösztöndíjat, állást, kenyeret 
és jómódot biztosítani. 

Mig jelenleg mindezen előnyök elnyerői a 
kultuszminiszternek vannak lekötelezve, és azért 
egy esetleges szekularizáció vagy más, az egyházi 
vagyonra nézve hátrányos rendelkezés nem látszik 
a világi katholikusok érdekeit és jogait érinteni. 

Egy, még ezen is túlmenő biztosítékot kívánt 
az 1871. évi autonomiai kongresszus szerezni az 
egyházi vagyon megvédésére az által, hogy a 
szervezeti szabályzatban kimondatni kívánta, 
hogy az összes egyházvagyon a magyarországi 
kath. egyház tulajdonát képezi, míg a részleges 
egyházi célok (templomok, javadalmak stb.) annak 
csakis haszonélvezői ; és ebből folyólag az összes 
egyházi javakat telekkönyvi kiigazítás útján is biz-
tosítani kívánta a magyarországi kath. egyháznak. 

Az 1871. évi szervezeti javaslatnak vonat-
kozó szakasza így szól : 

«4. §. A kath. egyházi javadalmasok birto-
kában, illetőleg kezelésök alatt levő összes javak 
és alapítványok, a vallási, tanulmányi és egyéb 
k a t h o l i k u s a lapok , a magyarországi kath. egyház 
tulajdonát képezik». 

«Az egyházi javadalmasok ezen javadalmak-
nak őket megillető hitbizományszerű haszonélve-
zetében és birtokában, a jelen szervezetben meg-

állapított korlátozások mellett, megmaradnak; 
az államkormány kezei között levő kath. vallási, 
tanulmányi és egyéb alapok azonban további 
kezelés végett az önkormányzat által céljok 
szerinti rendelkezésre átvétetnek». 

«A magyarországi kath. egyház azon tulaj-
donának, valamint az egyes javadalmak és ala-
pítványok hitbizományszerű haszonélvezetének 
és b i r t o k á n a k illetékmentes telekkönyvi kiigazítás 
útjáni biztosítása, a törvényhozás ezinánti rendel-
kezésének kinyerése után, az országos kath. gyűlés 
által megállapítandó módozatok szerint fog 
eszközöltetni». 

Ilyen radikális útra az 1870. évi kongresz-
szust követnünk nem lehet. 

Bár ez a radikálizmus a mai egyházjogi 
elmélet világánál nem is olyan rettentő. Hiszen 
a mai egyházjogászoknak egy tekintélyes csoportja, 
köztük Heiner praelatus, rota-i uditore (Kath. 
Kirchenrecht, V. kiad. II. kötet. 4411.) is azt tartják, 
hogy a részleges egyházi jogalanyok (javadalmak, 
templomok, alapítványok stb.) csakis haszon-
élvezeti joggal bírnak az egyházvagyon körül, 
míg a tulajdonjog minden egyházi vagyon körül 
az egyetemes egyházat illeti. Az 1871. aut. kon-
gresszus ettől csakis abban különbözik, hogy az 
autonomia által megteremtendő «magyarországi 
kath. egyháznak» kívánta biztosítani minden 
egyházvagyon tulajdonjogát. 

Az 1902. évi autonomiai szervezeti javaslat 
ezen kényes kérdés elől kitért; az egyházi vagyon 
jogalanya iránt semmiféle újítást nem tartalmaz, 
hanem, megadva az autonomiai szerveknek 
bizonyos ellenőrzési jogot, feltételezi, hogy az 
egyházvagyon tulajdonjoga továbbra is az eddigi 
jogalanyokat illeti meg, azt pedig expresse ki-
mondja, hogy az egyházvagyon kezelése továbbra 
is az eddigi kezelőknél marad. (9. §.) Az 1902. 
évi javaslat az országos autonómiának még a kath. 
vallási és tanulmányi alapok kezelését sem merte 
vindikálni, az igazgatótanácsnak is csak az 1881. 
évi 15-ös ellenőrző bizottságnak szerepét juttatta. 

A Zichy-féle autonomiai becikkelyező törvény-
javaslattervezet e tekintetben egy lépéssel köze-

ÄNGSTER JÓZSEF és FIA 
orgona- és harmoniam-gyái% PÉCS. 

O O Alapíttatott : 1867. évben. O O 
A bpesti Bazil ika nagy orgonájának épitői. 

Csak első dijakkal kitüntetve. 
Pécsi orsz. kiállításon legelső díjjal, állami aranyéremnél kitűntetve. 

Ajánlják kitűnő hangú és erős szerkezetű 
légnyomatu és elektromos berendezésű 

ORGONÁIKAT 
a legjutányosabb árak mellett, művész ies 
kivitelben, o O O Baktáron kitűnő hangú 
harmoniumok minden nagyságban. 
Elektromos fu j ta tó készülékek. Árjegyzéket k ívánat ra ingyen, 
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ledett az autonomiai kongresszus kivánsága (jog-
fentartó nyilatkozat!) felé, amennyiben már ki-
fejezetten a kath. önkormányzat kezelésébe ki-
adni határozza el ezen kath. alapokat, mikor 
így rendelkezik : 

«3. §. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
kezeléséből átadandók a kath. önkormányzatnak 
gondozásába a magyarországi kath. vallási és 
tanulmányi alap és az azokból fentartott vagy 
segélyezett közép- és főiskolák». 

«Az alapok és alapítványok kezelésénél ő 
felsége legfelsőbb elhatározásának ezidőszerint 
fentartott, a jövőben fentartandó ügyek intézé-
sében őfelsége döntését tartozik az önkormányzat 
a vallás- és közokt. miniszter utján eszközölni». 

Ezen rendelkezés, ha távol is áll az 1871-ben 
kontemplált biztosítási módtól, mégis nagyon érté-
kes rendelkezés és teljes összhangban áll az egy-
házi vagyon jogalanya tekintetében a kánonjogi 
elmélet és a hazai magánjog szerint fennálló 
tényleges helyzettel. (Az utóbbi szerint az egy-
házi vagyon tulajdonosai a részleges egyházi 
jogszemélyek: templomok, javadalmak, alapít-
ványok, intézetek stb., amelyeknek képviselője 
az illetékes megyés püspök.) 

Az imént idézett szakasz persze csak a vallási 
és a tanulmányi alapra vonatkozik, de épen ezen 
kath. alapoknál lehetne még leginkábbarragondol-
ni, hogy azok, lia a kath. autonomia kezére ki-
adatnak, az autonom kath. magyar egyház tulaj-
donába menjenek át. De itt sem látszik opportunus-
nak erre az álláspontra helyezkedni ; még kevésbé 
lehet tehát arról szó apüspökségek, káptalanok, plé-
bániák, templomok és alapítványok vagyonánál. 

Ezeknek megfontolása azonban mindenesetre 
annak belátására vezethet bennünket, hogy ha 
az autonómiának az egyházvagyon kezelésében 
és ellenőrzésében is tevékeny részt biztosítunk, J ? 
ezzel a papságnak jogait csak látszólag csorbít-
juk meg, tulajdonképen azonban az egyházva-
gyon tulajdonjogának biztosítását szolgáljuk, mert, 
hiába, az ember az olyanért megy csak tűzbe, 
ami az ő dolga, míg nem sokat törődik az 
olyannal, ahová csak bepillantani engedik. 

A végleges autonomiai szervezet kidolgo-
zásánál kívánatos volna ezeknek megszivlelése és 
az 1902. évi szervezetjavaslat 9. §-ának (az auto-
nomia javára) megfelelő enyhítése.1 

1 «9. §. Az önkormányzat hatásköre nem érinti a megyés 
püspököknek és a káptalanoknak az utóbbiak által gondo-
zott alapokra és alapítványokra vonatkozó, a kánonjogon, 
királyi rendeleteken és az alapítók szándékán nyugvó jogát.» 

«Az egyházi vagy világi testületek, erkölcsi vagy jogi 

Az egyházvagyon körül való autonomiai 
szakaszokat az egyházi vagyon védelmének esz-
méje, kell, hogy átlengje; így lesz majd az auto-
nomia az egyházvagyonnak palládiuma. 

BB II. AZ OROK VAROSBOL BB 

A N a g y - K o n s t a n t i n - j u b i l e u m ü n n e p l é s e a 
l a t e r á n i a r c h i b a z i l i k á b a n . Április 9-én reggel 
8 órakor a szerzetesi Congregatio-k (összesen 16) 
III. csoportja zarándokolt a Laterán-ba, ahol a részt-
vevők szentmisét hallgattak és P. Luigi S. Francesco di 
Paola passionista procurator generálisnak szónok-
latán voltak jelen, aki a régi üldözésekkel pár-
huzamba helyezte a szerzetesek ellen napjainkban 
indított üldözéseket. Majd 10 órakor Nagy-Britan-
nia és Irland római kolóniája vonult be a bazili-
kába, ahol Clune perth-i (Ausztrália) püspök szent-
misét celebrált a «Collegium Anglicum» növendékei-
nek asszisztenciája mellett, a szentmisén jelenvoltak 
az angol, skót és irlandi kollégiumok növendékei ; 
szentbeszédet P. Pope dömés atya mondott angol nyel-
ven. A délutáni ünnepélyen a capua-i érsek prédikált 
és Granito Pignatelli di Belmonte biboros adott áldást. 

Április 10-én reggel 8 órakor a szerzetesi Con-
gregatio-k IV. csoportja zarándokolt a Laterán-ba 
(összesen: 11 congregatio és 4 szerzet, köztük a 
jezsuiták és piaristák), ahol szentmisét és szentbeszé-
det hallgattak (P. Turchi S. J. prédikált). Közvetle-
nül ezután örmény ritusú pontificalis mise követke-
zett, amelyet Kojunian Péter chalcedoniai c. érsek, 
római örmény főpap, tartott, kinek az örmény, a 
ruthén és a görög kollégiumok növendékei asszisz-
táltak, a kart az örmény kollégium énekkara látta 
el. Még ezen pontiíicalis szentmise alatt vonultak be 
a bazilikába a római német kolónia tagjai, akik ré-
szére a sutri-i püspök végzett szentmisét, P. Esser 
dömésatya, a S. C. Ind. secretariusa, pedig prédikációt 
tartott ; ezen zarándoklathoz csatlakoztak a Rómá-
ban levő német szerzetesek és szerzetesnők, vala-
mint a Collegium Germanicum növendékei. Délután a 
S. Severina-i érsek prédikált, Vannutelli Vincenzo bibo-
ros pedig tartotta az áldási, a Collegium Germ-Hung, 
növendékeinek asszisztenciája mellett. 

Április 11-én reggel 8 órakor a szerzetesi Con-
gregatio-k V. csoportja zarándokolt a bazilikába 
(összesen 15 férfiszerzet es 1 congregatio), kikhez 
P. Dicini szentferencrendi atya intézett beszédet, 
aki még rémesebben ütötte meg a közeli üldözések 
húrját és így fejezte be beszédét: «Nektek, szerzete-
személyek, vagy magánosoknak mindazon hasonló jogai, 
melyek vagy a kánonjogon, országos törvényeken, királyi 
rendeleteken vagy az alapító szándékán és rendelkezésén 
alapúinak, az önkormányzat által szintén tiszteletben tar-
tandók.» 
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seknek, elő kell készülnötök a közeli üldözésre. Ha 
a Ti zárdáitok és Ti magatok is elvesztek az üldö-
zésben, ezzel nagyobb fényt fogtok a vallásra árasz-
tani, és ezekből a zárdákból, ezekből a Ti sírjaitok-
ból, elő fog törni Isten szava és feltámaszt titeket 
és a Ti halálotok életet fog adni a vallásnak !» Dél-
előtt 10 órakor a római spanyol és portugál kolónia 
tagjai vonultak be a bazilikába, akik részére a beja-i 
püspök, Leite de Vasconcellos, misézett és Hundain 
y Esteban püspök prédikált ; ezen zarándoklathoz 
csatlakoztak a spanyol és a portugál kollégiumok 
növendékei is, akik délután is asszisztáltak Billot 
S. J. bibornoknak, mikor az áldást tartotta. 

Április 12-én reggel 8 órakor a szerzetesrendek 
VI. csoportjának zarándoklata vonult be a Laterán-ba 
(17férfiszerzet),kikrészéremons.S/ro~z/,asalvatarianus 
kanonokrend főapátja végzett szentmisét, P. Lugano 
bencésatya pedig prédikált. Ezen zarándoklatba vol-
tak beosztva a régi monachalis szerzetek : a bencé-
sek, a cisterciek, prémontreiek stb. Utána 10 órakor 
a római francia kolónia tagjai vonultak be a bazili-
kába, akikhez a római francia kollégium növendé-
kei csatlakoztak; A. Gilbert cimz. püspök celebrált, 
mons. Glorieux pedig prédikált. Délután a sienai-i 
érsek prédikációja után Rampolla del Tindaro bibo-
ros tartotta az áldást. 

Április 13-án (vasárnap) volt az utolsó napja a 
lateráni bazilikában tartott Konstantin-ünnep nyol-
cadának. Reggel 8 órakor a római confraternitas-ok 
zarándokoltak a lateráni bazilikába, ahol Gennari 
biboros celebrálta részükre a szentmisét és P. Schäfer 
beszélt. Utána 9 órakor a római plébániák második 
fele (külvárosok) zarándokoltak a bazilikába és ott 
szentmisén és szentbeszéden vettek részt. 

Vasárnap délelőtt 10 órakor a lateráni baziliká-
ban «.Cappella Cardinalizia» volt ünnepélyes szent-
misével, melyet a pápa külön felhatalmazása alapján 
a bazilika főoltáránál («altare papale») végzett Van-
nutelli Vincenzo bibornok, mint a pápának e célra ki-
küldötte ; a Perosi vezetése alatt álló pápai énnekkar 
Palestrina «Missa Papae Marcelli»-jét adta elő. Erre 
a «Cappella Papale» jellegű ünnepi szentmisére meg-
jelentek: 16 kurialis bibornok, továbbá a Vatikánnál 
akkreditált diplomáciai testület Scliönburg-Harten-
stein János osztrák-magyar nagykövettel élén és a 
püspököknek, a kuriális méltóságoknak nagy tömege, 
nemkülönben a római fekete arisztokraciának szá-

mos tagja. Délután mons. La Fontaine, az archi-
bazilika vikáriusa prédikált, utána pedig Merry del 
Val biboros adott az Oltáriszentséggel áldást az egybe-
gyűlteknek. 

Ezzel a nyolcnapos lateráni ünneplésnek vége. 
A legközelebbi Konstantin-jubileumi istentisz-

telet április 20-án a Szent-Péter bazilikában lesz 
ugyanazon ünnepélyességgel, mint más években 
június 29-én, Szent Péter és Pál napján, szokott 
megtartatni. Április 27-én pedig a Szent-Pál bazili-
kában lesznek jubileumi istentiszteletek. 

N a g y - K o n s t a n t i n c s á s z á r é s az ö r m é n y e k . 
Fentebb említve lőn, hogy április hó 10-én az örmé-
nyek részére örmény rítusban is tartottak külön ünne-
pélyes szentmisét a lateráni archibazilikában. Ezen 
speciális ünneplést, mint az Osserv. Rom. írja, törté-
nelmi és liturgiái okokból határozták el. 

A történelmi ok az, hogy bár Örményországban 
már az apostolok korában elterjedt a kereszténység, 
de nyilvános szabadsághoz csak akkor jutottak, amikor 
Világító Szent Gergely megtérítette Tiridates királyt 
és udvarát ; ez a Tiridates király felmondotta a szö-
vetséget, amelyet Diocletianussal kötött volt, de Nagy-
Konstantinnal újból megkötötte. A hagyomány szerint 
Világító Szent Gergelg és Tiridates király együtt jöt-
tek volna Rómába, hogy ez Konstantin császárnál, az 
pedig a pápánál (I. Silvester) bejelentse az örmény nép 
hódolatát. Az örmények az örmény kereszténység fel-
virágzását épen Szent Silvester pápának tulajdonítják. 

A liturgiái ok pedig az, hogy az örmény egyházi 
kalendáriumban Szent Silvester ünnepe kétszer fordul 
elő ; Nagy-Konstantinról is kétszer történik említés 
(Szent Silvester és Szent Ilona miséiben), az ő nevét 
ezenkívül a diptichae mortuorum-ban a szent királyok 
közt említik fel. Ezenkívül sok régi örményországi 
képen látható Szent Silvester, amint megöleli Vilá-
gító Szent Gergelyt, míg oldalukon Konstantin és 
Tiridates állanak. 

Z a r á n d o k l a t o k f o g a d t a t á s a a b e t e g S z e n t -
a t y a n e v é b e n M e r r y d e l Val b i b o r o s által . 
A Szentatyának az utóbbi hetekben fellépő makacs 
tüdőbántalmai és egyéb régibb betegsége nemcsak 
a kath. egyház hiveit töltik el aggodalommal, hanem 
érzékeny szomorúságot okoztak a Rómába utazó 
zarándoklatoknak, amelyek így elestek attól, ami 
egyik legfőbb vágya minden római zarándoknak, 
látni a pápát. Épen a mult héten, amikor a zárán-

OBERBAUER A. UTÚDA A legjobb hírnévnek örvendö és legrégibb 
EGYHÁZI SZEREK 

H A 4 IV w • ÍÁ Í ruhák, zászlók stb. £yára. ttUOEpSSI, IV. , V3CI-U. TU. SZ. Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve. Telefon 167-34. 



14. szárn. RELIGIO 293 

doklatok sűrű egymásutánban kezdtek Rómába jönni, 
volt legválságosabb a Szentatya állapota. így a többi 
közt Treviso-bó\, ahol X. Pius kanonok volt és amely-
nek közelében van szülőhelye (Riese), április 7-én 
jött körülbelül 1000 emberből álló zarándoklat Ró-
mába, és ezek nem részesülhettek abban a szeren-
csében, hogy földijöket, Giuseppe Sartot, a jelenlegi 
X. Pius pápát, láthassák. 

Ezen a bajon a Szentatya úgy igyekezett segí-
teni, hogy államtitkárját, Merry del Val bíborost bízta 
meg, hogy a Vatikán «Sala Ducale» nevű termében 
ő fogadja a zarándokokat és ő intézzen hozzájuk a 
a pápa nevében allocutio-t és adhassa reájuk és em-
léktárgyaikra a pápa áldását. 

Ilyen helyettes-pápai fogadtatásban részesültek 
április 11-én a Chieti, Acqui és Vicenza városokból 
jött zarándokok, április 12-én a treviso-i zarándokok, 
13-án pedig a hollandia-i zarándoklat. 

A hollandiakat követték Rómában az ausztriai 
(apr. 10.), a belgiumi (ápr. 12.), ancona-i, ascoli-
piceno-i, fabriano-i, porto-s.-giorgio-i, siena-i, torino-i 
(ápr. 14.), asti-i (ápr. 15.), s.-marinoi zarándoklatok. 

A magyar zarándoklatot, épen a fenti okból, 
későbbre halasztó!ták. 

K i r s c h f r e i b u r g i tanár j u b i l e u m i e l ő a d á s a 
R ó m á b a n . Kirsch freiburg-i (i.Breisg.)tanár ápr.lO-én 
a Cancelleria-palotában előadást tartott e c ímmel: 
«A kereszténység és a római hierarchia Konstantin 
alatt». Szerinte Nagy-Konstantin megtérése idézte elő 
az egyháznak csatlakozását a görög-római kulturához 
és ez által képessé telte szélesebb körben való elterje-
désre. Ami a római egyház állapotát 313. évben 
illeti, arról aránylag keveset tudunk. Azt tudjuk, hogy 
313—337. évek közt igen sok római polgár tért át 
Rómában. Cornelius pápa idejében, 251-ben, Róma 
900.000 lakosa közül csakis 30—40.000 volt keresztény, 
míg Nagy-Konstantin uralkodása végén lehetett már 
60—90.000 is. Az akkori keresztény előkelőségek 
között említést érdemelnek Pompeia Octavia Allica 
Caeciliana (eltemetve a S. Callisto-ban), valamint 
Acilins Severus. A papok számára abból következ-
tethetünk, hogy 251. évben Rómában 46 presbyter volt, 
míg a 449. évi római zsinaton 67 római pap neve 
szerepel, akik 25 római templomnál szolgáltak. 313-ban 
Konstantin visszaadta Miltiades pápának a 303. évben 
konfiskált templomokat, de ezenkívül új templomokat 
is emelt, és pedig 313. évben a lateráni bazilikát, 
amely középpontja lett a római hitéletnek : itt történtek 
a papszentelések, a bűnbánók visszafogadása, sőt itt 
volt az egyellen római keresztkút, amelyben nagy-
szombat estéjén történt a katechumenek megkeresz-
telése. Nagy-Konstantin alatt emeltettek a katakombák 
fölé épített bazilikák, amelyek építését a mártírok 
tiszteletének felvirágzása mozdította elő. Ami az egye-
temes egyházzal való kapcsolatot illeti, Miltiades pápa 
313-ban a császár által Galliából hozzá küldött három 
püspökkel tanácskozott a donatisták által támadott 

Caecilianus carthagoi püspök megválasztásának érvé-
nyességéről. Ugyancsak 313. évben (okt.) volt a late-
ráni palotában az első római (lateráni) zsinat Mil-
tiades pápa elnöklete alatt, a donatisták ügyében. 

Kirsch tanár előadásán előkelő közönség volt 
jelen, többek közt Agliardi és Rampolla bibornokok is. 

I f j ú s á g i j u b i l e u m i z a r á n d o k l a t o k R ó m á b a . 
Az «olasz kath. ifjúság egyesülete» («Società della 
Gioventű Catholica Italiana») f. é. szeptember 9—13. 
napján ifjúsági zarándoklatban fogja meglátogatni 
Rómát. Az egyesület elnöksége most bocsátotta szét 
a meghívókat. A zarándoklaton résztvevő ifjak mel-
lükön egy fehér gyapjúszövetből készített keresztet 
fognak viselni, amelyen vörös betűkkel állanak e 
szavak: «In hoc signo vinces.» Az egyesület tagjai 
egyébként is viselik ezt a keresztet, de felső ruháik 
alatt, míg azt most nyilvánosan is kitűzik ; az egye-
sülethez nem tartozó ifjúsági zarándokok is felve-
hetik — a kapcsolatos búcsúk elnyerése mellett — 
ezt a keresztet egy paptól, aki azt mellükre tűzi. 
Egyben a meghívó Péter-fillér adakozásra is felhívja 
a zarándoklat tagjait ; továbbá két pályatételt is tűz 
ki a milanói rendelet történeti és művelődéstörténeti 
(I.), valamint i rodalom- és művészettörténeti (II.) 
jelentőségéről. Egyik pályamű díja 1000 lira, a másiké 
egy nagy aranyérem lesz. 

Ezen olasz zarándoklatot nyomban fogja követni 
a francia kath. ifjúsági egyesületnek római zarán-
doklata, amelyre szintén nagyarányú előkészületek 
folynak. 

III. TUDOMÁNYOS CIKKEK, <*> co 
cm) e*> KÖZLEMÉNYEK, ÉRTEKEZÉSEK 

Sámuel 77. 5, 8 exegefikai megvilágításban. 
Patakg dr. a Religio múltkori számában Sámuel 

II. 5, 8 értelmét és az i. h. előforduló sinnôr 
szó jelentését fejtegető értekezése rendkívül érdekes 
exegetikai problémát vet fel. Pataky dr. P. Vincent1 

és Masterman2 ahhoz a nézetéhez csatlakozik, mi-
szerint a "Áss a Parker-féle expedíció által felfede-
zett titkos útra vonatkoznék, mely a Siloe-forrás 
víztartóját az Ophel gerincével kötötte össze. Dalman, 
a jeruzsálemi német archaeologiai intézet vezetője — 
aki közbevetőleg megjegyezve, kincskereséssel vádolja 
Parkeréket — a "ïiîï szó ezt az értelmezését elvetette.3 

Ilyenformán tehát egy ujabb tudományos kontrover-
zia előtt állunk, amelyet semmiképen sem fog ártani 
minden oldalról behatóan megvilágítani. 

1 Revue Biblique, N. S. T. IX. (1912.), 558. köv. 11. 
2 Recent Excavations in Jerusalem, (Biblical World, 

XXXIX. 295-306). 
3 Mitteilungen u. Nachr. ri. Palästinavereins, 1912. évf. 

14. köv. 11. . 
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Nézetem szerint P. Vincent értelmezése aligha 
állja meg helyét. Vincent ugyanis ugyanabba a mód-
szertani hibába esett, amelyet nemrég P. Dhorme is 
elkövetett Sámuel-kommentárjában,3 amidőn a vitás 
szövegrészt a Krónikák könyvének párhuzamos helyé-
vel kombinálva értelmezte. Rövidség kedvéért állít-
suk szembe a két szöveget egymással. A kurzív sze-
dés a Krónikák szövegének eltéréseit szemlélteti. 

Sám. II. 5.e És elméne a Krón. 1.11.4. És elméne Dá-
király és emberei Jeruzsá- vid és egész Izrael Jeruzsá-
lembe a jebuzeus, az ország lembe [az Jébusz) és ott a 
lakója ellen. És mondá Dávid- jebuzeus (volt) az ország la-
nak, szólván: «Ide nem jösz, kója.5 És mondák Jebusz lakói 
mert a sánták és vakok fog- Dávidnak: «Ide nem jösz!» 
nak téged visszatérésre kény-
szeríteni» (hogy t. i. Dávid oda És Dávid bevette Sión felleg-
be nem jut).7 És Dávid bevevé várát (az Dávid városa). 6És 
Sión fellegvárát (az «Dávid mondá Dávid : «Mindaz, aki 
városa»).8 És mondá aznap leüt jebuzeusl először, főnök 
Dávid : «Mindaz a ki jebuzeust lesz és herceg». És elsőnek fel-
leüt,< ki fog kergettetni...(?)> hágott Jôâb, Szerujah fia és fő-
in sántákkal és vakokkal, a nőkké lön. 
gyűlöletesekkel Dávid lelké-
nek. Azért mondják: «Vak és 
sánta nem jő a házba». 

A vitás 8. vers értelmezését későbbre hagyva, 
mindenekelőtt megjegyzem, hogy amint a két szö-
veg futólagos összehasonlítása is eléggé mutatja, a 
Krónikák elbeszélésének többlete Sámuel könyvétől 
teljesen független betoldás. Sámuel könyve szerint 
ugyanis Dávid a citadella bevételének napján, nyil-
ván az ostrom szerencsés befejezése után, oly napi-
parancsot bocsát ki, amely megfejti, miért nem sza-
bad vakoknak és sántáknak a «házba» belépniök.2 

A Krónikák könyvében e részlet egészen kimaradt 
s a szerző ahelyett azt az Ígéretet adja a király szá-
jába, miszerint «főnökké és herceggé» fogja meg-
tenni azt a vitézt, aki a jebuzeust «elsőnek veri megy>. 
Az aláhúzott kifejezés Sámuel könyvéből került a 
Krónikák szövegébe, amelynek rákövetkező szavai-
val nagyon lazán függ össze; a m. a király szájában 
kissé különösen hangzik, hogy aki a jebuzeust meg-
veri, vagy még helyesebben: először üti le, főnök 
lesz és herceg. Az ilyen ígéretek feltételei a dolog 
természetéből kifolyólag, sokkal konkrétebben hang-
zanak, mert hiszen várostrom alkalmával minden 
katona üt és vág. Azonfelül a Krónikák betoldása az 
elbeszélés természetes menetét megszakítja és fona-

1 Les livres de Samuel, Paris, 1909. 308. köv. 1. 
2 A LXX és Vulg. szerint a templomba ; csakhogy akkor 

még a templom nem volt felépítve. 

lát összekuszálja, a m. Dávid ígérete az ostrom előtt 
hangzott el, míg a Krónikák könyve a citadella be-
vételének elbeszélése után számol he róla. Ez okból 
törölni kénytelen az aznap kifejezést, amelynek az 
ő elbeszélésében józan értelme nem volna többé. De 
épen e törlés a legvilágosabb bizonyítéka a szövegbe-
toldás önálló jellegének, amiből viszont nyilvánvaló, 
hogy Sámuel könyvének elbeszélését a Krónikák 
szövegével kombinálni semmi szín alatt nem szabad, 
bár tény az is, hogy az előbbinek szövege jelen alak-
jában józan értelmet alig ad. 

A mazoreták olvasása szerint a 8. vers magya-
rul így hangzik: És mondá aznap Dávid: «Mindaz, 
aki jebuzeust leüt s a sinnórt érinti s a sántákkal és 
vakokkal, a gyűlöletesekkel Dávid lelkének.» Hát biz' 
ez érthetetlen. Már a mondatszerkezet maga is mu-
tatja, hogy a szöveg jelen alakjában romlott. Nem 
tudni, mi a mondatban a npômaiç és mi az ÄTOSOOTC. 
Ami a vitás sinnör jelentését illeti, tény, hogy a 
későbbi zsidó nyelvszokásban földalatti menetet, csa-
tornát, vízvezetéket jelentett.1 

Úgy értette Aquilas bibliafordító is, akinek értel-
mezése: mindaz, aki megver jebuzeust és a csator-
nát megérinti, a mazoreta szövegnek teljesen meg-
felel.2 R. Levi ben Gersom a sinnör szót szintén 
rQTra, kloaka, csatorna szóval értelmezi. 

Ezzel szemben a többi bibliafordítások értelme-
zései ugyancsak elütök. A LXX szövege szörnyű 
gallimatiasz, amelyből okos értelmet kisajtolni egy-
szerűen lehetetlen: «Mindaz, aki jebuzeust megüt, 
tőrhöz nyúljon (?) és a sántákát és vakokat, Dávid 
lelkét ggülölőket». E fordításban a héber - fm-nak 
-xpccçicpiç = tör felelne meg; aic-ceaD'O) áv JtaxaÇicpfôc fel-
tűnően furcsa értelmezése a héber Tüsn yrm kifeje-
zésnek, kivált ha tekintetbe vesszük, hogy árcropac 
genitivussal áll s a LXX kivétel nélkül mindenütt 
így is konstruálja. Az is kérdés, tőrrel fordít-
ható-e. A szírben senmírta horgot, halászeszközt 
j e l en t ; 3 az arabban orvosi operálókés. A nxpa-
frfc's maga a LXX-ban csak e helyen fordul elő 4 és 
így még az sem állapítható meg, milyen szó felelne 
meg neki a héberben. 

1 Berakőt 50 b ; Ketubín 67 b ; Hullín 105 a ; v. ö. Levy, 
Cliald. Handwörterbuch über die Targ. II. 333. 

2 L. Migne P. G. XVI., 36. o.; v. ö. Theodorelos, Quest, 
in 1. II. Reg. Int. XVI ed. Schulz I. 412. 

3 Bar-Bahlûl szerint = 
4 Azonkívül a Quinta egy töredékében Mícliaeás 5fi-nél, 

ahol a héber l~in (kard) szónak felel meg. 

SCHULLER FERENC KÛNYVKÛTÛ 
Ajánlja a m. t. közönség pártolásába 
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Sokkal érdekesebbek a Pesitta és a Targum 
értelmezései, amelyek révén lehetségesnek látszik az 
eredeti szöveg megközelítő helyreállítása is : 

Pes: «Mindaz, aki jebuzeusokat leüt és pajzszsal1 

közeledik2 vakhoz és sántához, gyűlöli Dávid lelkét.» 
E fordítás értelmében az aláhúzott részeknek a kö-
vetkező héber szöveg felelne meg: "151 bx n|S3 W3?1. 

Targ,3 «Mindaz, aki jebuzeust megöl és meg-
engedi elnyomni4 a megerősített várost5 és a bűnö-
söket és vétkeseket, (attól) távol áll Dávid lelke.»8 

A Targum olvasása ránknézve annyiban fontos, 
amennyiben indirekte a Pesitta-ban talált fflj>;i mel-
lett tanúskodik. Elnyomni engedni = iiPán, a tojű mű-
veltető a lakja ; nyilvánvaló tehát, hogy úgy a Pes., 
mint a Targum héber szövegében a -liîï előtt álló 
ige nem Jtt: volt, illetve annak valamelyes alakja, 
hanem oly igealak, amelyben 5 és u betűk fordultak 
elő. Tudva már most, hogy a régi sémi írásban az 
y és "i alakja igen hasonló, a mazoretikus szöveg 
Eri, továbbá az imént említett arámi fordítások által 
követelt TOI és Tir.vl alakok összehasonlítása arra a 
feltevésre késztet, miszerint a héber szövegben ere-
detileg TDW kergettessék ki állott, amelyből szöveg-
romlás útján támadtak úgy a mazoretikus szöveg, 
valamint a régi szentírási fordítások lehetetlennél 
lehetetlenebb olvasásai. 

E megállapítás után, azt hiszem, nem érdemes 
kutatni a n : s igazi értelmét.7 A fordítások eltérő 
olvasásait tekintve, e kérdés aligha lesz végleg meg-
oldható. 

A mondottak szerint a vitás hely értelme egy-
szerűen az, hogy Dávid az erőd megrohanása után 
a legyőzött lakosságot akár nagylelkűségből, akár 
számításból, kímélni akarta, s azért számkivetés 
terhe alatt megtiltotta, hogy katonái a jebuzeusokat 
leöldössék. Tilalmát pedig azzal a gúnyos kijelen-
téssel toldotta meg, hogy az engedetleneket úgy 
fogja kezelni, mint a sántákat és vakokat, akiket a 

1 8T3Ç héberül ==ri32 pajzs ; v. ö. Payne-Smith, Thesau-
rus syriacus p. 2636. 

2 Csak S5351 lehet a megfelelő héber szó, mert 5>5J benn-
ható ige, a mely tárgyesettel nem fordul elő «érinteni» jelen-
tésben. 

3 waaob i -wi naoin-i bapn bs xmn x w n - r n Togi 
: T i n KŒD: xp-rn iorrn nil sox-on mi itt-o 

4 = TEHjn a toss igéből ; tehát : totTI. 
6 = f H S ? (?) erőd ; a targumban megerősíted várost 

( T Ï M ~ | iy) jelent. 
8 E szöveggel némileg rokon Symmachos fordítása : 8j 

äv TÚtpig 'Isßouaatov y.al xaiaxpa~rpfi Ï7tàXj;su); ; ahol xaraxpuzrjof] = 
ffisn és IjiaXgis (orom, propugnaculum) — Ü3B; biztosat nem 
merek állítani. 

7 Tekintettel arra, hogy a régi fordítások tanúsága ér-
telmében a kérdéses szó . . . 3X3 belükkel kezdődött (Pes. 
H3X3 Targ. ]Í"Ó33 (?) LXX év rcapagicpíSt = . . . 3) azt hiszem, a 
H"X3-ban valami határozó lappang, amelynek azonban a Par-
kerék-felfedezte földalatti úthoz aligha lesz valami köze. 

vár elbizakodott védői méltó ellenfelek gyanánt akar-
tak vele szembeállítani. 

Magától értetődik, hogy ez a magyarázat nem 
akar állásfoglalás lenni azon elmélet ellen, miszerint 
a régi jebuzeus citadella a templomhegy déli részén, 
a Siloe-forrás közelében feküdt volna. Csak azt nem 
értem, miért mondja Pataky dr.: «A rationalista 
biblia-kritika elméletet elmélet után állít fel, hogy a 
Szentírás tekintélyét gyengítse vagy épen megsemmi-
sí tse . . . Az Ophel-hegyen végzett ásatás ismét hoz-
zájárult a biblia történeti tekintélyének megszilár-
dításához, ily csekély fontosságúnak látszó kérdés-
ben is». 

Már bocsánatot kérek, a tudós cikkíró ez egy-
szer nem jó címre intézte e máskülönben igen bölcs 
és helyes szavakat. Mert úgy áll ám a dolog, hogy 
ha a Parker-expedició eredményei alapján végleg 
ki lehetne mutatni, hogy a régi Sión — hegy és 
erőd — nem a hagyomány által megjelölt nyugati, 
magasabb hegy, hanem a templom hegyének déli 
nyúlványa lett volna, úgy ez a megállapítás a jeruzsá-
lemi keresztény hagyomány, illetve néhány túlheves 
képviselőjének gyászos felsülését jelentené.1 

E kérdésről majd máskor. Ha valaki a Síon-
probléma régibb története iránt érdeklődik, olvassa 
el Gerely József dr. Sión cimű jeles tanulmányé 
(Budapest, 1895.), amely noha több mint másfél év-
tized előtt íródott, még ma sem vesztette el aktuali-
tását. Kmoskó Mihály dr. 

Adalékok a régibb kőkorszak művészet-
történetéhez. 

A mai Franciaország területe a negyedkor vala-
mennyi jégkorszakában jórészt ment maradt az 
eljegesedéstől. Mindössze a délnyugati és déli részén, 
az Alpeseknél és a Pirénék északi oldalán mu-
tatkozott nagyobb fokű elglecseresedés, valamint 
Auvergne tájékán keletkezett néhány glecser-folt. 
Ehhez képest Franciaország módfelett gazdag negyed-
kori antropológiai és archaeologiai leletekben. Amit 
a régibb kőkorszak emberéről tudunk, azt jórész-
ben Franciaországnak köszönhetjük. A jelen szá-
zad elejéig barlangi falfestmények dolgában ugyan 
Spanyolország vezetett, főleg a méltán híres altamira-i 
falfestményekkel, de az utolsó évtized felfedezései, 
főleg a combarelle-i és font-de-gaume-i barlangok 

2 V. ö. Rückert köv. kijelentését a Kirclienlexicon2 XI. k. 
351. o. : «Die Schriftstellen . . . sagen zwar nicht direct aus, 
wo eigentlich der Sion zu Jerusalem lag, sie bestätigen aber 
durchweg die klaren Angaben der Tradition, der lediglich in 
der Sionsfrage, wie in vielen anderen die Entscheidung zu-
fällt». Megjegyzendő, hogy Rückert úgy beszél a Caspari által 
1864-ben inaugurált és a jeruzsálemi dominikánusok által 
vallott Ophel-Siön-elméletről, mint semmiféle pozitiv alap-
pal nem biró «semmis gyanításról» («nichtige Vermuthungen» 
h h. 355. 1.) 
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festményei ezen a téren is Franciaországnak biztosí-
tották az elsőség pálmáját. 

«Mindannak, akinek vagyon, adatik és bővelke-
dik.» Az evangélium e szavai, úgy látszik, archaeologiai 
értelemben is beteljesednek Gallia földjén. A régibb 
kőkorszak barlangi művészetéhez hatalmas adalékot 
szolgáltat a mult, 1912-dik év két felfedezése. 

Lássuk a tényeket. 
Az egyik felfedezés színhelye az eddig is ismert 

Tus Ditbouberi-barlang Montesquieu Aventés tájékán, 
Ariége megyében, a Pyrénék alatt. Ebben a barlangban 
Begouen gróf, jól ismert archaeologus a mult év őszén 
falfestményeket talált, melyeket a Magdolna-korszak 
művészeinek tulajdonított. Ez a régibb kőkorszak 
utolsó, negyedik korszaka. Október 10-én sokkal 
nagyobb eredmény koronázta a tudós gróf kutató 
buzgalmát: a barlang egy új folyosójába hatolva, 
sztalaktitok egész tömegén át agyagból biztos kézzel 
mintázott két bölényalakot talált. A him 75, a 
nőstény 65 centiméter hosszú. Magas domborműnek 
nevezhető, amenyiben csak az egyik oldala van 
kidolgozva. A másikkal a sziklafalhoz lehetett erő-
sítve, de onnan leesett. A nőstény egyik szarva le 
van törve, farka is hiányzik, a him elég ép. Mind-
kettő a természet éles megfigyeléséről és biztos, 
gyakorlott, művészies mintázásról tesz tanúságot. 
Különösen jellemző a him farktartása. Mindkét 
dombormű itt-ott megrepedezett. Talált a gróf még 
egy harmadik állatot is, de a mintázás oly kezdet-
leges stádiumában, hogy nem igen lehetett megálla-
pítani, minek szánta a müvét, végre medve és ember 
lábnyomokat. Begouen gróf a francia Institut meg-
felelő osztályának, az «Académie des Inscriptions et. 
Belles Lettres»-nek decemberi ülésén számolt be kuta-
tásainak eredményéről. Felfedezésének jelentősége 
abban áll, hogy e leletek a régibb kőkorszaki agyag-
plasztika eddig még páratlanul álló első emlékei. 
Méreteik messze meghaladják az eddig ismert Solutré-
és Magdolna-korszakbeli szobrocskák és dombor-
művek méreteit, úgy hogy szinte már a nagyplasz-
tikához tartozóknak tekinthetők. 

Nem kevésbbé fontos vagy talán még jelenté-
kenyebb Lalanne felfedezése, ki Dordogne-ban, 
Laussel mellett a Cap-Blanc sziklaeresze (abri) 

alatt egész domborművű képszalagot, friz-t fedezett 
fel. Először csak egy alacsony domborművű bölény-
képet talált. Amint az eresz alatt fekvő kövek egyikét 
felfordította, azután akadt rá a képszalagra, mely a 
következő domborművű alakokból áll : 1) Egy igen 
megsérült állatfej, melyről nem lehet megállapítani, 
rénszarvast ábrázol-e vagy ökröt. 2) Egy ló, melynek 
hossza 1 m 90 cm. 3) Vele szemben egy másik ló, 
melynek hossza 1 m 40 cm. 4) Nagyobb ló, melynek 
hossza 2 m 15 cm. 5) Két megsérült állatkép, talán 
ökrök. Egy-egy 1 m 80 cm. hosszú. 6) A nagy ló 
mellett igen csinos-kis lófej, 40 cm. hosszú. 7) Több 
nagy ló, melyek közül a legnagyobb 2 m 30 cm. 
hosszú. 8) Több igen megsérült ló. 9) Ismeretlen állat-
alak igen sérült állapotban. 10) Két kisebb bölény, 
egy-egy csak 25 cm. hosszúságú. 

A mészkőből készült hatalmas képszalag egyik-
másik domborműve meglepő művészi készségről 
tanúskodik. A magas domborművű 4. sz. ló például 
meglepő tökéletességű. Méltó a hires Mas d'Asil-ből 
való elefántcsont lófejhez, mely Phidias lovaira 
emlékeztet a Parthenon képszalagán. A Mas d'Asil-
ban talált lófej a Solutré-korszakból való, tehát a 
Magdolna-korszakot megelőző időből ! 

Az Illustrated London News márc. 8-iki száma a 
L'Anthropologie februári füzete után pompás képek-
ben mulatja be a cap-blanc-i leletet. Ékesszóló 
tanúsága ez a Magdolna - korszak művészete ritka 
fejlettségének. Kétségtelenné teszi, hogy a régibb 
kőkorszak ez utolsó szakaszában a kőszobrászat, 
mint nagyplasztika, virágzott Franciaország földjén. 
A negyedkor, a régibb kőkorszak embere tökélete-
sebben ábrázolta a lovat, melyet akkor még csak 
vadászat alkalmával figyelhetett meg, mint a közép-
kor művésze, akinek háziállata volt. 

Bumüller «Aus der Urzeit des Menschen» c. 
könyvében a következő táblázaton szemlélteti a 
régibb kőkorszak művészetének történetét: 

Chelléo Moustérien j Művészeti alkotások ismeretlenek. 

jj i aj Kisplaszt., főleg lóábrázolatok. 
Solutréen | ^ Kontúrrajzok, főleg rénszarvas-

l képek. 

Elvállal minden e szakba 
vágó munkát, u. m. : első-

rendű, tiszta- és tömörhangú 
harangok szállítását, régi ha-
rangok átöntését, régi haran-
goknak átszerelését Pozdech-
féle forgatható öntöttvas ko-
ronára, esetleg forgatható 
kovácsolt vas koronára. Ki-
kopott csapok kicserélését stb. 
Ezenkívül készit álló é s fekvő 
harangvas-állványokat Jutá-
nyos áron. :: Költségvetéssel 

szívesen szolgál. 

Elsőrendű tagp. 
Juristes f i á r f o n 

harangfelszeretö és 
harangállvány gyáros 

Bpest, Rózsa-u. 51-53. 
Kath. cég. Telefon 77-51. 
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III. j aj Csontplasztika. 
Magdalénien \ b] Barlangi falfestmények. 

A Magdelénien táblájába az utolsó leletek óta 
beigtathatj uk : 

Nagyplasztika, agyag- és kö domb or müvek. 
Végezetül csak annyit jegyzek meg, hogy a régibb 

kőkorszak művészetének nap-nap után szaporodó 
emlékei a legkedvezőbb világításba helyezik a ne-
gyedkor emberének, az ősembernek, szellemi képes-
ségeit s így apologetikus szempontból nem csekély 
jelentőségűek. Némethy Gyula dr. 

Egy-két megjegyzés a «Műveltség könyv-
tára» legújabb kötetéhez. 

A napokban jelent meg a címzett könyv, mely 
a magyar irodalmat tárgyalja 1900-ig. Terjedelmes 
munka, jónevű írók szerkesztették; ilyen nagyobb 
szabású munkától jogosan elvárhatjuk, hogy méltányos 
legyen irányunkban, pedig sajnos, nem így van, tessék 
csak átolvasni azon részeket, melyek a magyar Szent-
írás-fordításáról szólanak és bárki igazat fog adni 
nekem. 

A reformációelőtti Szentírás-fordításokat ismer-
tetvén a szerző, Pintér Jenő, egy szóval sem emlékezik 
meg Bátori László pálosszerzetes Szentírás-fordításá-
ról ; pedig még a használatos tankönyvek is rend-
szerint róla meg szoktak emlékezni, hogy ő volt, ki 
az egész Szentírást magyar nyelvre fordította, még 
pedig kiváló sikerrel. Egy ilyen érdemes férfiú csak 
megérdemli, hogy egy terjedelmes, legújabb irodalom-
történet őt névszerint megemlítse és munkásságát 
megismertesse ! 

A protestáns kor irodalma ismertetésénél a biblia-
fordítók tárgyalásánál a szerző, Kardos Albert így 
ír : «a reformációt bátran mondhat juk a biblia renais-
sanceának és valóban a magyar hitújításnak is örök 
érdeme, hogy akkor jut a magyar nép kezébe a 
teljes biblia». Ez úgy hangzik, mintha a magyar kath. 
egyház a Szentírást elhanyagolta volna. Habár az 
egyház hitelveiből kifolyólag nem is terjesztette a nép 
között oly buzgalommal a Szentírást, mint a külön-
féle protestáns felekezetek, mégis mindenkor volt rá 
gondja, hogy hivei a Szentírást megismerjék. Vala-
mikor, mikor az egyház múltja kevésbbé volt feltárva, 
ilyen vádakkal elő lehetett hozakodni, de manapság 
az efajta vád arra száll vissza, ki azt előhozza. 
A magyar egyházat sem érheti e tekintetben jogos 
vád. Habár jóval fiatalabb, mint a szomszédos országok 
egyházai, továbbá sokat szenvedett, osztozott a hazát 
ért nagy csapásokban, mégis a fenmaradl magyar 
szentírási kódexek tanúsítják, hogy volt rá gondja, 
hogy a Szentírás a nép kezébe jusson. Már a refor-
máció előtt két magyar Szentírás-fordítás létezeit. Aki 
ezt figyelembe veszi, a fenti állításokat kellő értékükre 
fogja leszállítani. 

Az idézett helyen Kardos továbbá azt írja : «a XVI. 
század bibliafordításai között nincs katholikus szinű, 
még talán olyan sem, mely katholikus írótól szár-
mazott volna». Ez sem felel meg a valóságnak. Egy 
szakembertől méltán elvárhatjuk, hogy tudjon Szántó 
István S. J. magyar Szentírásáról. Dankó és Fraknói 
azt tartják, hogy nevezett Szántó a Szentírást honi 
nyelvünkre fordította; munkája ugyan nem jelent 
meg nyomtatásban, de azt felhasználta Káldi György, 
mikor fordítását készítette. 

Káldi György tevékenységét ismertetvén, ugyan-
csak Kardos azt í r j a : «Káldi munkájának irodalom-
történeti jelentősége nem is fogható a kálvinista 
bibliáéhoz. Egy kiadásnál nem ért meg többet, a 
hivek forgató keze nem koptatta el, a magyar katho-
licizmusnak vérébe nem ment át. Ebből is látszik, 
hogy csak a szükség, a reformációval való vetélkedés 
teremtette ; a szükség elmultával a kalholikus egyház 
visszatért a Vutgatá-hoz, a magyar nép bibliájának 
pedig továbbra is megmaradt — Károli Gáspár 
fordítása». 

Hát az sem áll! Káldi Szentírását ugyanis buz-
gón használták, szorgalmatosan forgatták, ismételten 
kiadták az idő folyamán. A XVIII. és XIX. században 
két-két izben jelent meg uj kiadása, ami bizonyítja, 
hogy a magyar kath. népnek nem a Vulgata, hanem 
Káldi bibliája volt a Szentirása. Káldi bibliájának 
új kiadása megjelent 1732-ben Nagyszombatban. 
1782-ben meg Budán adták ki újból. A mult század-
ban 1865-ben jelent meg Egerben és 1892-ben Buda-
pesten. 

Ezen megjegyzéseimet nem hallgathattam el ; 
úgyis sokszor hallgatunk és szó nélkül nyeljük le 
a keserű pilulákat, sunt certi denique fines, mindent 
mégsem lehet és szabad szó nélkül hagyni. 

[GyörJ Paar István dr. 

Egyházi járandóságok közigazgatási 
b e h a j t á s a . L közlemény. 

Jelen dolgozatnak legfőképp gyakorlati célja van. 
Kevéssé feldolgozott, vagy jóformán fel sem dol-
gozott anyagot, az egyházi praestatiók behajtását 
tárgyaljuk benne. Lelkészkedő papságunk nagyob-
bára szűkös javadalmának kiegészítő részét képezik 
leginkább ezek a praestatiók, — de vannak olyanok 
is, amelyek sok szegény egyházközség anyagi lét-
alapjául szolgálnak. 

A lelkészkedő papságnak és gyakran az egyháznak 
érdekét nagyon veszélyezteti az a körülmény, hogy 
a mai eljárás nem eléggé ismert, még a lelkészkedő 
papság előtl sem, — hogy ez által gyakori az el-
járás szabálytalansága révén előálló huzavona ; hogy 
továbbá a mai eljárás lassú és rosszúl van szabá-
lyozva, sürgős reformra szorúl. Amely reformeszméket 
az alábbiakban felvetek, azok nem igényelnek törvény-
hozási rendelkezést, a legégetőbb sebeket vannak 
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csak hivatva orvosolni. A járandóságok anyagijogi 
és alaki szabályozásának ex asse való rendezése 
úgyis a katholikus autonomia tárgyalása, illetőleg 
megállapítása során kell, hogy történjék, de annak 
megvalósulásáig is szükséges volna a megfelelő refor-
mokat kieszközölni. E dolgozatban az eljárást kivánom 
főbb vonásaiban ismertetni és a legsürgősebb újí-
tásokra utalni ; a jog-dogmatikai fejtegetéseket a 
legszűkebbig szorítottam össze, és csak annyit adok 
belőle, amennyi okvetlenül szükséges az egyes kérdések 
megértésére. 

* * * 

I. Áttekintés. 
Azok az egyházi járandóságok, amelyek köz-

igazgatási úton kerülnek behajtás alá, a következők: 
1) a párbér, 
2) a párbérszerű járandóságok, 
3) egyházi adók, a) szorosan egyházi célokra, 

bj kath. iskolai célokra, 
4) kegyúri szolgálmányok, 
5) a kegyúri egyház híveinek a kegyúri szolgál-

mányokkal kapcsolatos szolgálmányai. 
Ezek az egyházi járandóságok közigazgatási uton 

hajtandók be, illetve az irántuk intézett jogvita a 
közig, hatóságok hatáskörébe tartozik. Mindazáltal 
ezekben az ügyekben az állandó gyakorlat értel-
mében, kivéve az egyházi iskolaadó ügyeit, a közig, 
hatóságok 0 felsége főkegyúri jogán já rnak el. Ezekre 
az ügyekre nézve tehát a vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium állandó gyakorlata értelmében az 1901. 
évi XX. t. c. nem nyer alkalmazást; nem nyer alkal-
mazást pedig abból az okból folyólag, mert ezen, 
az egyház és a hivek közti vitákban a közig, hatóság 
nem saját hatáskörében, hanem a főkegyúri és fő-
felügyeleti jogon, mint delegált hatóság határoz, és 
így e hatóságok hierarchiáját és eljárását a delegáló 
hatóság a kir. felség főkegyúri jogát gyakorló közege, 
a vallás- és közokt. miniszter határozza meg. Ezek 
szerint elkülönítve tárgyalandó az egyházi iskolaadó 
a többi itt felsorolt praestatióktól. Az alábbiakban 
csupán a szorosan egyházi járandóságokról lesz szó. 

II. Közigazgatási hatáskör. 
Agyakorlatban súlyos hiba és az érdekelt lelkész-

kedő papságot súlyos hátránnyal sújtja, hogy köz-
igazgatási hatóságaink gyakran nincsenek tisztában 
azzal, hogy a felsorolt járandóságok közül a párbért 
és a párbérszerű szolgálmányokat, valamint a kegy-
úri terheket illető jogviták mikor tartoznak a közig, 
hatóság és mikor a polgári bíróság hatáskörébe. 
Ennek a következménye azután, hogy gyakori esetek-
ben ezek a jogviták időtlen-időkig elhúzódnak a 

javadalmas és a kegyúri egyház mérhetetlen kárára. 
A hatáskör kérdésében megjár ja ugyanaz az ügy az 
összes fórumokat és ujabb döntés végett visszakerül az 
elsőfokú közigazgatási hatósághoz. 

1. Ami a párbérügyet illeti, megtéveszti köz-
igazgatási hatóságainkat a királyi Cúria 30-ik tel-
jes ülési döntvénye. E döntvény szerencsétlenül 
van ugyan szövegezve, mégis eléggé világos. Szól a 
következőképen: (dia a katholikus lelkész részéről 
párbérszolgáltatás iránt folyamatba tett ügyekben 
panaszlod fél a kötelezettségi alap jogosultságát 
támadja meg, illetőleg, midőn az a kérdés vált vitássá, 
ha vájjon a párbérszolgáltatás ingatlan birtokokhoz 
kötött dologi teher vagy pedig személyes viszonyokon 
alapuló kötelezettség természetével b i r -e? az ügy 
eldöntése a polgári bíróságok hatáskörébe tartozik» . . . 
A döntvény e szövege ugyanis arra enged következ-
tetni, hogy valahányszor a párbérszolgáltatás jogalapja 
tétetik vitássá, az ügy polgári perutra tartoznék, pedig 
ez nem áll. A párbérszolgáltatás jogalapja tétetik 
vitássá pl. akkor is, hogyha a felek (parochus és köte-
lezett) közt nincsen ellenmondás abban, hogy a 
párbér a parochialis kötelék alapján követeltetik, 
de a panaszlottra (alperesre) nézve az tétetik vitássá, 
hogy a panaszlott (az alperes) parochialis kötelékbe 
tartozik-e; és így jár-e tőle a párbér vagy sem. 
A párbér jogalapja körül felmerülhető jogviták tehát 
nincsenek arra a Curia által szem előtt tartott eset-
typusra korlátozva, hogy a párbér alanyi teher-e, 
vagy sem ; hanem jóformán minden párbérvitánál 
vitás a jogalap, csakhogy nem ebből a Curia által 
tekintetbe vett szempontból. 

Ezek alapján hangsúlyoznunk kell, hogy a 
párbérviták mindig a közigazgatási hatóságok elé 
tartoznak, kivéve azt az esetet, ha az a jogvita sub-
stratuma, vájjon a követelt párbér dologi teher-e, 
vagy sem. Viszont a dologi teherként követelt pár -
bér behajtását is a közig, hatóság előtt kell kérni, 
mert ha a párbérkövetelés alapja vitássá tétetni 
nem fog ebből a szempontból, a közig, hatóság a 
párbér behajtását el fogja rendelni ; ha vitássá tétetik az, 
hogy a párbér nem dologi teher és az adott esetben 
nem követelhető, a közig, hatóságnak az ügy vég-
érvényes eldöntését polgári perre kell utasítani. 
Rendelkezni kell azonban, hogy vájjon melyik fél 
utasíttassék perre, a párbérjogosult, vagy a párbér-
kötelezett. A közigazgatási hatóság ilyenkor a gyakorlat 
figyelembevételével kell, hogy határozzon, ha a fennálló 
gyakorlat szerint a párbért a panaszlott fizette, vagy 
a helybeli szokás szerint a panaszlotthoz hasonló 
helyzetben lévők a párbért fizették, a panaszlottal> 
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ellenkező esetben a parochust,. illetve az egyházat 
utasítja perre. Ha a magánfél utasíttatik perre, arra 
is kötelezi a közig, hatóság a magáhfelet, hogy mind-
addig, amíg a per el nem dől, a párbéri továbbra is 
fizesse. Ha pedig az egyház utasíttatik perre, úgy a 
közig, hatóság a követelés szerint lejárt párbér be-
hajtását a per eldöltéig felfüggeszti. Ha a gyakorlat 
meg nem állapítható, az egyházat kell perre utasí-
tani, és pedig azért, mert a párbér az irányadó szokás-
jogi tételek értelmében rendszerint a parochialis 
köteléken alapuló személyes kötelezettség, amit a 
kir. Curia 31. számú teljes ülési döntése is meg-
erősít. 

Ebből következik, hogy a dologi teherként köve-
telt párbérfizetési kötelezettség kivételes és így azt 
a jogper eldöltéig csak akkor lehet interimistice a 
panaszlolt párbérkötelezettre róni, hogyha az egyház 
követelését a gyakorlat is valószínűsíti. Ez esetben 
a kötelezett negatív megállapítási pert indít. Ha 
ellenben a gyakorlat az egyház ellen szól, és a meny-
nyiben az adott eset olyan, hogy ha a párbér nem 
volna dologi teher, akkor követelhető sem volna: a 
közigazgatási hatóság a dologi teherként fizetendő, 
tehát kivételes természetű párbér fizetésére mind-
addig nem kötelezhet, amíg e kivételes természetű 
kötelezettség teljesen tisztázva nincs. 

2. Ami most már a kegyúri terheket és a híveknek 
azzal kapcsolatos kötelezettségeit illeti, e tekintetben, 
ámbár sporadikusan, szintén előfordul a közigazgatási 
és a birói hatáskör határainak az eltévesztése. A kegy-
úri jogviszony megállapítása, a kegyurságból folyó 
kötelezettségek megállapítása, a praestatiók behajtása 
a közig, hatóságok elé tartozó kérdések. A polgári 
biróság elé csak két eset-typus tartozik: 

a) A kegyúri birtok magánjogi elidegenítésével 
a kegyurság átszállásából a szerződő felek vagy 
örökösök közt a kegyúri jogok és kötelezettségek 
mikénti viselése tekintetében előálló jogviták. A köz-
igazgatási hatóság megállapítja pl. a kegyúri birtok-
vevők compatronatusát, de ama kérdés végérvényes 
eldöntése, mily arányban illeti a patronatus akár 
mint jog, akár mint kötelezettség, a vevőket egymás 
közölt, a polgári biróság hatáskörébe tartozik. Az ügy 
végérvényes eldöltéig a közig, hatóság itt is ideigle-
nesen rendezheti a jogviszonyokat, különösen, hogy 
a közérdek a társkegyurak közt folyó per eldöltéig 
ne szenvedjen. Egy másik példa, hogy ha a kegyúri 
birtok elidegeníttetik, de az eladó maga vagy családja 
részére a kegyurságot személyesen fenntartja. Ez eset-
ben, ha a szerződés 0 felsége jóváhagyásával ellátva 
nincsen, pusztán a felek közti szabályozás lévén, az 
egyházzal szemben a kegyúri birtok vevője került 
kegyúri jogviszonyba, és az ebből eredő jogok és 
terhek vállalása vagy viselése tekintetében eladója 
ellen polgári perrel felléphet, de maga a kegyurság 
és a kegyúri jogviszony nem lesz a jogvita tárgya. 

A kegyurság körül felmerülő viták tehát, vala-

hányszor a kegyúr és az egyház állanak egymással 
szemközt, mindig a közig, hatóságok elé tartoznak, 
és csak lia a kegyurságban előálló magánjog: jog-
utódlás vitás a felek közt, egymás között, dönt a polgári 
biróság. 

Ha a felek közt vitás, hogy az egyház kitől, 
vagy kiktől mily arányban kapja meg a kegyúri 
szolgálmányokat, akkor a közig, hatóság a kegyúri 
kötelezettséget végérvényesen megállapítja és a magán-
jogi jogutódlással kapcsolatos vitás kérdésben ideigle-
nesen határoz. A meg nem elégedő fél ezért polgári 
perutra térhet. A közig, hatóság azután a polgári 
bíróságnak határozatát, amennyiben az a kegyúr 
és az egyház közti jogviszonyra is kihat, respektálni 
és a biróság döntése után a maga határozatát ahhoz 
alkalmazni tartozik. Pl.: A kegyúri birtokát elide-
geníti / i-nek 1/3~, C-nek 2/3 részben. A kegyuraságot 
illetőleg nincs megállapodás, — sem B, sem C nem 
fizeti meg a kegyúri terheket, a közig, hatóság előtt 
tagadják, hogy az általuk vett birtokot kegyúri köte-
lezettség terhelné, a közig, hatóság megállapítja a 
B és C patronatusát, kötelezi őket, hogy V«, illetve 
2/ss arányban a kegyúri terheket viseljék, de fennmarad 
B-nek is C-nek is az a joga, hogy akár «A» elleni 
ebből eredő igényeiket, akár egymás közt kötelezett-
ségük mértékét polgári peruton tisztázzák, amenv-
nyiben most már a polgári bíróság meg fogja álla-
pítani pl. hogy B valamely oknál fogva csak V4 részt 
és C "'i részt köteles a kegyúri terhek viselésére, a 
közig, hatóság a maga ideiglenes határozatát ehhez 
alkalmazza. 

bjk másik eset-typus, amikor a kegyúri kötelezett-
ségből eredő kötelezettségek polgári peruton érvé-
nyesíthetők, a kegyúr és kegyúri egyház hivei közt, 
mint társkötelezettek közt, felmerülő jogviták esete. 
Ezek a jogviták, ha arra irányulnak, hogy a kegyúr 
a hívőknek, vagy megfordítva a hivők a kegyúrnak, 
a másik kötelezett által helyettök már teljesített 
szolgálmányt megtérítse, polgári perutra tartoznak. 
(Szomolnokhutai kincstári kegyuraság peres ügye). 
Ha azonban az a kérdés válik vitássá, hogy mit 
tartoznak a hivek, és mit a kegyúr az egyházzal 
szemben teljesíteni, akkor ennek a kötelezettségnek 
megállapítása még akkor is a közigazgatási ható-
ságok elé tartozik, hogyha a megállapítás a társ-
kötelezettek valamelyikének és nem közvetlenül az 
egyháznak érdekében történik. 

Ezekben vázoltuk a közigazgatási hatóságok és 
a bíróságok hatáskörének határait az egyházi prae-
statiók tekintetében. 

Illetékes mindig a parochia székhelyén illetékes 
közig, hatóság. Mikor a várossal szemben mint kegy-
úrral szemben a parochus egy járandóságot érvé-
nyesít, a polgármester és a városi tanács helyett más 
hatóságot szokott a kultuszminisztérium delegálni. 
(Korponai eset). Arányi István ár. 

(Folytatjuk.) 
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H Q 
ESZ V. K Ö N Y V K R I T I K A • Q • 0 

A. v o n R u v i l l e : «Der Goldgrund der 
Wel tgesch ichte .» Zur Wiedergeburt katholischer 
Geschichtsschreibung. Kis 8°. IX. 236 oldal. Freiburg, 
Herder, ára 2'88 K, kötve 3"84 K. 

Ha az egyetemek katedráin ülő férfiak közül 
valaki letéve a hitvallást, tudományos kutatásainak 
eredményekép meggyőződésből visszatér az Egyház 
kebelébe, pláne ha az illető még mindezek mellett 
jó hírnévnek örvendő szaktekintély is, ügy ebbéli 
lépése, illetve tette oly jelenség számba megy, a pro 
és kontra érvelő lapok révén, hogy a hír hallatára 
önkénytelenül is keresi, fürkészi, kutatja a gondol-
kodó elme azokat az indító okokat, amelyek ebbéli 
lépésére késztették. Ha azután még mindezekhez 
jeles írói készség, éleslátással párosult igazságszeretel s 
szókimondás is járul, amint ezt Ruville eddig meg-
jelent műveiben is tapasztaltuk, úgy könnyen meg-
értjük annak titkát is, hogy miért is fogytak el ebben a 
hitetlen, kétkedő, blazírt korban a jeles hallei tanár-
nak előző művei oly rohamosan. 

Egy ügyesen koncipiált bölcseleti eszmefuttatást, 
illetve jól kidolgozott áthidalást kísérel meg a szerző a 
katholikus hitvallás és történetírás között. Áttérése 
után alig egy-két hónap múlva legelső művecskéjében 
nagyjában körvonalazta már azokat az okokat, amelyek 
reája átalakítólag hatottak. Jelen müvében tovább 
szövi fejtegetéseit, de mélyebbre nyúlva a dolog 
veleje felé. 

A különféle történeti irányzatokkal szemben, 
amelyek az utóbbi időben téves nézetük, helytelen 
felfogásuk, hamis okoskodásuk révén egy valóságos 
történelmi útvesztőnek mérveit öltötték fel, meg 
kell mutatni, úgymond, azon gazdag, kiapadhatatlan 
kincsforrásokat, amelyeket a kereszténység hatalmas 
szervezete, különösen pedig a katholikus vallás s 
ennek magasztos tanítása már évezredek óta rejteget 
magában. 

«Es muss der Gelehrtenwelt klar gemacht werden, 
dass es nötig ist, die Wahrheit in die Forschung, 
namentlich in die Geschichtsforschung, einzusetzen, 

dass die Unterlassung dieses Einsetzens keinen 
unschädlichen leeren Raum schafft, sondern unver-
meidlich zur Einführung falscher Faktoren führt, die 
das wissenschaftliche Werk mehr oder weniger 
vergiften.» 

Nincs még a tudományban sem vallási indifí'e-
rentizmus, hanem csak való vagy hamis vallási nézet, 
illetve felfogás. Igen sok kutató előtt azon eszmény 
lebeg, hogy a vallás által semmikép se legyenek 
befolyásolhatók, s ezért minden vallási vonatkozást, 
azaz a vallást, mint a tudományra irányító faktort, 
már jó eleve ki is zárnak, mert benne csak gátló 
akadályt és előítéletekkel ellátott káros valamit (?) 
látnak. S dacára mindeme elővigyázatuknak, ép ők 
azok, akik ha nem is a vallás által, de legtöbb eset-
ben személyes gyűlölködésük és fölényes okoskodásuk 
révén a legképtelenebb ellenmondásokba esnek. Nem 
képesek megérteni azt a természetfeletti irányítást, 
helyes okoskodást, amellyel a világalkotó az összes 
tudományágakat felépítette, s az itt mutatkozó mély-
ségeket s szakadékokat, amelyeket önmaguk idéz-
tek elő hamis okoskodásukkal, ingatag, bizonytalan 
talajon mozgó gyenge érvekkel szeretnék kitölteni. 
Minden további megfontolás nélkül egyszerűen elvetik 
azon nagyszerű ajándékokat, amelyeket a mindenség 
Ura letett a különféle tudományokba s amelyeket a 
lepergett századok legkiválóbb fiai lélekzetfojtva, 
hangyaszorgalommal szépen sorban feltártak. 

«Der feste Standpunkt jener heiligen Männer 
muss wieder gewonnen und für die Wissenschaft, 
insbesondere die historische, nutzbar gemacht werden, 
wo es nicht bereits geschieht.» 

A katholikus történettudomány újjászületésének 
szükségességét s korszerűségét hangoztatja a szerző 
egész művén keresztül. 

A világnézetek általános kifejlődésének titka 
voltaképen abban van, hogy necsak térbelileg, hanem 
időbelileg is éljen s lásson az ember. A térbeli világ-
látás s szemlélődés korántsem oly fontos, mint a 
másik, mit elmúlt évezredeken keresztül teszünk 
meg a gondolat villámszárnyán. Furcsa kis utazás 
ez, az bizonyos, mert három meglehetős nagy faktorral 
kell megismerkednünk: a jelen, mult s a jövendővel. 

A legtöbben pusztán csak a jelennek behatása, s 

Úrakiilönlegességek nagyszerű választékban, 
Hires Schaffhauseni, 
Omega, Glashütte , 
Eterna, Pateck stb. 

szerkezetek. 
Acél, e?üst v. arany, művészi 
ízléssel kidolgozott tokokban. 
t
tm~ Eredeti gyári árak! 

Minden óráért több 
évi írásbeli jótállás! t 

Schönwald Imre 
óra- és ékszertelepe 

BUDAPEST, 
Deák Ferenc-utca 21. szám. 

Törzstelep: PÉCS. 
Képes nagy ár jegyzék ingyen és bérmentve. 

J 
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hogy úgy mondjam, a nyúge alatt állanak. Vannak 
olyanok is, akik, mondjuk így, lelki rövidlálás miatt 
képtelenek a jelen környezetén túl pillantani s ezért 
elégedetlenek módjára élik le a rövidke életet. Van 
olyan halandó is, aki bele tud pillantani a harmadik 
kialakuló félben levő birodalomba, a jövőbe ; ezek a 
látnoki lelkek. Ilyen látnoki lélek Ruville professzor is. 

Meggyőződésből fakadó s szépen kikristályosodotl 
lelke Krisztust, ami Üdvözítőnket s ennek fenséges 
tanítását helyezi mintaképül a gondolkodni tudó 
történetíró elé. Az ő tanítását analizálva arra a kon-
klúzióra jut, hogy az emberiség történeti fejlődését 
csakis e hatalmas egyéniség teljes megismerése révén 
vagyunk képesek helyesen megérteni. 

Ha előadása folyamán itt-ott, az egyes fejtegetések 
a kelleténél valamivel sötétebb tónusokat is mutatnak, 
nem történik az az illetők rovására; mert miként a 
régi, tűzben kialakult, s azután szépen sorakozott 
mozaik kövecsekből összerótt pompás háttér csak 
akkor mutat ja szinhatását a legszebben, amikor 
szemünk megszokva ezek szemléletét nem veszi 
észre a kövecsek közti hézagot, hanem magát a képet, 
hasonlóképen domborodnak ki az említett műben 
felhozott érvek révén a helyes szemlélet által a valódi 
történetírás kritériumai. 

Ruville tanár legújabb művével is fényes tanú-
bizonyságát adta annak, hogy visszatérte nemcsak 
formai volt, hanem észlelt s átélt tapasztalatait 
aprópénzre felváltva igazi nagyúri módon ért annak 
értékesítéséhez is. Stöhr Géza Ker. János. 

B a n g h a B é l a S. J . : A h u s z a d i k s z á z a d 
K r i s z t u s p r o b l é m á j a . Budapest, 1913. 206 oldal. 
Ara 3 korona. 

A villamos áram felfedezője, Alessandro Volta 
hitvallomásában i r ja : «a hit alapvető igazságait 
beható tanulmányozás tárgyává tettem, elolvastam a 
hitvédők és az ellenfél munkáit , mérlegeltem a mel-
lette és ellene szóló érveket s ezáltal oly bizonyíté-
kokat nyertem mellette, melyek a vallási még a ter-
mészetes ész előtt is hitelt érdemlővé teszik, oly-
annyira, hogy akiket a bűn és a szenvedély még 
meg nem rontott, egy természeténél fogva fenkölt 
lélek sem állhatja meg, hogy azt át ne karolja és 
meg ne szeresse». (Kneller: A ker. és a modern 
természettudomány úttörői, 149—150.) Amit ez a 
mélyen vallásos fizikus az apologetika hasznosságáról 
vall, mely az embert hitének megőrzésében erősíti 
és segíti, a gyenge hitűt és akaralút felemeli, ugyan-
azt mondhat juk P. Bangha hitvédelmi előadásairól, 
melyeknek II. sorozata is az említett cimen könyv-
alakban megjelent. 

Amint Volta vallomása is megdönti az apolo-
getika ellen felhozott előítéletei, hogy a hitetlen 
általa meg nem tér, a hívőnek meg úgy sincs szük-
sége bizonyítgatásokra, már nagy a hitvédelmi műnek 
értéke, lia a hívőt hitének öntudatában megerősíti ; c 

megerősödés benne tovább működik, mely őt a hit-
beli veszélyek és kísértések idején fenntartja, sőt e 
győzedelmes hatás átmegy a hitetlenek, keresők és 
kételkedők köreire is. Igaz az, hogy egy szigorúan 
tudományos alapon fel nem épült apologetika nagyon 
sokat árthat, de feltétlenül igaz az is, hogy egy 
történelmi, illetve történetfilozófiai methodussal meg-
irt tudományos hitvédelmi munka feltartóztat-
hatatlanul utat tör az igazságnak. Aki P. Bangha 
hitvédelmi előadásait át-átolvassa, kemény, lesűly-
kolt talajon áll s nem kell félnie, hogy esőzés, hó-
olvadás vagy zivatar gödröket fog azon mélyíteni. 
Szigorúan történeti alapon, a józan ész dialektiká-
jával építi fel argumentumait , melyek a hitigazsá-
gokat pozitiv megvilágításban mutat ják be. Ervelései 
objektiv erejükkel nem tűrnek ellenmondást, hanem 
feltétlen meghódolást követelnek. Midőn előadási 
fonala a zsidóság vagy a protestantizmus légkörébe 
vonja, érveinek alkalmazásában és azoknak módjá-
ban tiszteletet parancsoló, sohasem bántó. Nagy 
nézőszög alatt gyűjti össze adatait, hatalmas perspek-
tívái diadalmasan körvonalozzák a Krisztus-országot 
és sok oldalról bemutatják : «miként kellene a modern 
társadalomnak alakulnia, hogy ennek a királyságnak 
láthatatlan jogara benne láthatólag és gyakorlatilag 
érvényesüljön». P. Bangha hitvédelmi előadásainak 
kiadásával katholikus intelligenciánkat nagy hálára 
kötelezte. Dr. Wéber Pál. 

K a r á c s o n y i J . , K o l l á n y i F . é s L u k c s i c s J . 
« E g y h á z t ö r t é n e l m i E m l é k e k a magyarországi 
hitújítás korából». V. k ö t e t . 1548—1551,— Budapest, 
1912. Kiadja a Szent-István-Társulat Tudományos és 
Irodalmi Osztálya. — Ára 20 korona. 

Valahányszor a hazai könyvpiacon egy nagyobb-
szerű irodalmi vállalkozásnak gyümölcseit látom, 
mindannyiszor némi büszkeség, önelégültség, haladás-
féle érzetet tapasztalok. Ha pedig ezek a vállalkozások, 
a köznapiasságtól egy kissé távol állva, mélyebbre 
nyúlva, valamely eddig még ismeretlennek tartott, 
vagy csak homályosan ismert történelmi korra vannak 
hivatva az egyre haladó, előretörtető, tudományos 
kutatások révén, az általános közjó és a való igazság 
érdekében némi fényt deríteni, akkor hála és elis-
meréssel gondolok mindazokra, akik annak közre-
működésén fáradoztak. 

flyengondolatoksérzelmek érlelődtek meg bennem 
már 1902-ben, amikor a Szent-István-Társulat kebelé-
ben működő «Tudományos és Irodalmi Osztály»-nak 
értékes vállalata, az «Egyháztörténelmi Emlékek»-nek 
első kötete elhagyva a sajtót, dolgozószobám íróasz-
talára került. Az akkori kötet a hitújítás korából 
az 1520—1529 közti éveket ölelte fel, értékes füg-
gelékekkel kapcsolatosan. A második kötet 1904-ben 
jelent meg, s ez az 1530—1534 közti évek oklevél-
anyagát ismertette. A harmadik kötet 1906-ban került 
kiadásra, amely az 1535—41 évek közti hivatalos 
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s magán levelezéseket ismertelte. A nagy vállalat 
negyedik kötete 1909-ben jelent meg. E kötetben az 
1542—47 évek közti iratok publikáltattak. Három év 
telt el azóta, hogy e vállalat utolsó kötete megjelent 
s ime előttünk fekszik a hat kötetre tervezett nagy 
műnek utolsóelőtti kötete is. A jelenlegi kötet 634 
oldalon keresztül négy évnek (1548—1551) egyház-
történelmi eseményeit tárgyalja. A már négy előző 
s a legújabb kötetből merített adatok révén híven 
megszerkeszthető már a magyarországi hitújítás ter-
jeszkedésének és a vele j á ró nemzeti aspirációknak 
hű képe. 

Hiszen nincs is talán a nagy világhistóriában 
korszak, amelyről annyit és annyifélekép írtak volna, 
mint épen a vallásujítás mozgalmai. És meri a külön-
féle, ellentétes pártok révén mindezideig nem láttuk 
híven a hazai reformátió képét, csak örvendhetünk, 
hogy e kimerítőnek mondható okmánytárral ez a 
régen óhajtott kívánalom végre a teljesülés stádiumába 
lépett. 

E kötetnek negyven ívnyi közleményei csak 
mindössze négy évnek eseményeiről számolnak be, 
ne higyjük azonban, hogy ezen látszólag rövid idő 
kevés feljegyezni valót hagyott hátra. Ellenkezőleg, 
a 619 darabra rúgó emlékeknek adatai nemcsak a 
szorosabban vett egyháztörténelemnek,hanem a politi-
kai históriának és a történelmi segédtudományoknak 
is bőséges adattárává válnak a részletkérdések további 
kidolgozásánál. 

Hazánk nyugati részén végre megindul abban a 
korban a munka az egybehívott országgyűléseken 
és a nyilvános iskolákban a katholikus vallás védel-
mére. Sok huzavona és kellemetlen harcok révén 
végre az északkeleti részeken az ősi egri püspökség 
visszakerül a katholikus egyházhoz. Ezzel szemben 
azonban a törökök által lakott részeken és az ország 
keleti részeiben a törökök protektorátusa folytán 
egyre terjed az uj vallás. Sőt vérszemet kapva az 
egyes újítók, magában az uj vallásban is szakadást 
okoznak. A törököknek feltűnő protestáns-pártolása 
tisztán körmönfont politika volt, mert ezáltal egygyel 
több okuk volt az illetőknek gyűlölni a királyt. 

A törökök inváziójáról majdnem teljesen mentes 
Erdélyben is hasonlókép gondolkodtak a vezető férfiak, 
de ott volt még egy Martinuzzi György, aki erejével 
ezt képes volt megakadályozni. Exponált állást töltve 
be politikai téren, végre áldozatul esik szerencsétlen 
politikájának e kiváló férfiú, s 1551. december 17-én 
alvinci kastélyában orvul meggyilkolják Erdély és a 
keleti részek energikus kormányzóját, a katholikus 
egyház támaszát, Fráter György királyi helytartót 
és Várad püspökét. 

Az ezt követő általános fejetlenségből kialakult 
khaoszból végre feleszmélve, energikusan követelik 
a még hithű katholikusok elkobzott jogaikat. Oláh 
Miklósnak, még mint egri püspöknek és országos 
kancellárnak tevékenysége akkor veszi kezdetét. Oláh 

szelleme sugalmazta az 1548-iki törvényeknek a 
katholikusokra vonatkozó szabványait és ő is telt 
legtöbbet azok végrehajtására. 

Az egybegyűjtött anyag nagy terjedelménél fogva 
annak részletes ismertetésébe nem bocsájtkozhatunk, 
az a szakfolyóiratokba való, azt azonban jelezhetjük, 
hogy az adatok «en bloc» most lesznek először rend-
szerbe foglalva, publikálva s ezzel a hazai históriának 
egy ujabb kincsesbányája nyílt meg a kutatók előtt. 

Ugy a szerkesztő bizottságnak, valamint a benne 
dolgozó többi munkatársaknak csak hálával tartozunk 
azért a szorgalomért, nagy körültekintésért és pontos-
ságért, amellyel az adatok felkutatása körül 'faradoztak. 

Stőhr Géza Ker. János. 

VI. KATHOLIKUS VILÁGSZEMLE 

F r a n c i a o r s z á g . 
Orléans város St. J e a n n e d'Are által történt 

f e l s z a b a d í t á s á n a k idei évfordulója. Ezt az évfor-
dulót évenkint május 7. és 8. napjain üli meg Orléans 
város annak emlékére, hogy 1429. évi május 4—8. nap-
jain Jeanne d'Arc felszabadította az angolok ostroma 
alól Orléans városát, honnét nevét is kapta («orléans-i 
szűz») a domremy-i szent és hős hajadon. Ë tiszta nő-
nek emlékét egy Voltaire-nek szennyes tolla («La puceile») 
sem tudta a francia nép szivében elhomályosítani, nép-
szerűsége ma is még akkora, hogy a jakobinus-kormá-
nyok és a szabadkőművesek is kénytelen-kelletlen tűrik 
e szent hajadon tiszteletét, kit az egyház csak nemrég 
boldoggá avatott (1909. április 11.). De a radikálisok 
és szabadkőművesek az utóbbi években (1900. óta) állan-
dóan arra törekedtek, hogy a május 7. és. 8-iki ünne-
pet, főleg a 8-iki körmenetet, világi profán ünneppé 
változtassák át, amelyen az egyházellenes egyesületek, a 
szabadkőműves-páholyok is zászlóik alatt részt vehes-
senek ; az egyházi menet pedig csakis mellékesen csat-
lakozzék a nagy polgári körmenethez. 

Az idén Rabier, Orléans város radikális polgár-
mestere, hirdetményileg közzétette, hogy újabb intéz-
kedések folytán május 8-ikán két külön körmenet fog 
indulni: egyik a városházáról, a másik a székes-
egyházból ; az előbbin (polgári) részt vesznek a szabad-
kőművesek is, az egyházi körmenetet pedig a püspök 
vezeti, és ebben a hivek és a vallásos társulatok vesz-
nek részt. 

Touchet orléans-i püspök most az Uniuers-hez inté-
zett levelében (április 11.) nyilatkozatot tesz közzé, 
amely szerint ő nem tud semmiféle ujabb egyezkedés-
ről. A hősnőnek zászlaját a polgármester ősi szokás 
szerint május 7-én nyújtja át az orléans-i püspöknek, 
nem a székesegyházban, hanem a székesegyház előtti 
téren (a polgármester szerint ez eddig a templomban 
történt volna, a püspök ezt tagadja). A 8-iki körmene-
tet illetőleg pedig kijelenti a püspök, hogy 1906-ban a 
szeparáció életbeléptetése miatt hozták be a körmenet 
polgári részének a városházán való gyülekezését, amely 
azonban utána egyesült az egyházi körmenettel. Ha 
most a polgármester valóban külön polgári körmene-



16. szám. RELIGIO 

tet tervez és azon a páholyok részvételét is megengedi, 
akkor az orléans-i püspök és papsága távol fognak maradni 
a körmenettől, következésképen elmarad a május 7-iki 
zászló-átadás és a május 8-iki egyházi körmenet is. 

F. B u i s s o n , m i n t a k a t h o l i k u s ( szabad) i sko lák 
«védője». A défense laique (laikus iskolák védelme) 
most függőben levő parlamenti tárgyalásának idején 
F. Buisson, a laikus iskolaügy atyamestere, védelmére 
kelt a szabad iskolának és helytelenítette a kamarában 
mind jobban lábra kapó azt a mozgalmat, hogy a 
«szabad iskolákat» teljesen meg kell szüntetni és be kell 
hozni az állami iskola monopóliumát. Brard képviselő 
javaslata is már ezt a monopoliumot kívánta előmozdítani, 
mert azt akarja törvénybe iktatni, hogy a 3000-nél keve-
sebb lakossal biró községekben ne lehessen felállítani 
mást, mint állami iskolát. 

Aulard sorbonne-i tanár most megjelent egy cik-
kében már tovább megy és azt hangoztatja, hogy a 
Brard-féle javaslat csak kezdet, amely után kell egy 
másik törvénynek következnie, és ez ki fogjamondani, hogy 
a fennálló kath. szabad iskolák bezárását is el lehessen 
rendelni ott, ahol a katholikus «fanatizmus merészen 
megsérti a lelkiismereti szabadság antikatholikus és köz-
társasági elvét». 

Aulard cikkére most ismét F. Buisson száll síkra, 
és rámutat arra, hogy Aulard javaslala tulajdonképen 
annyit jelentene, mint jogot adni a kormánynak minden 
szabad iskola bezárására, ha az ilyen iskola még vallási 
elveket hirdet. Ez a vakmerőség még F. Buisson-nak is 
sok, aki pedig már lenyelt néhány «laikus» békát, hiszen 
ő volt az, aki régebben, J. Ferry idejében a francia 
állami iskola és a laikus erkölcstan részére még meg-
tartani kívánta a theisztikus elvet, később pedig épen ő 
proponálta a vallás és Isten nevénék teljes eliminálását 
a laikus erkölcstanból. Most is így tett ő : Aulard 
javaslatát fanatizmussal vádolja, de másrészt azt állítja, 
hogy bár a francia állami iskola a vallás kikapcsolása 
által egy nagy lépést tett előre a nevelésügy terén, de 
megengedheti még a katholikusoknak, hogy a «saját 
felelősségökre, kárukra és költségökre» másféle nevelési 
módot kövessenek ; ezzel a katholikusok csak azt érik 
el, hogy ósdi módon neveltetvén fel gyermekeiket, hátra-
maradnak. F. Buisson türelmesebbnek akar mutatkozni 
Aulard-nál, ö nem a katholikusokat, hanem az egyházat, 
a papságot akarja üldözni. 

«Ne mondja senki, hogy nem lehet semmit sem 
tenni ez ügyben. Ellenkezőleg, én azt mondom, nagy 
harcot kell vívnunk. A szabad iskola ellen talán ? Nem ! 
Ez kis háború volna. Hanem igenis az ellen, amit Aulard 
«az egyház nagy törekvésé»-nek nevez. Az egyház nyil-
vánosan és merészen tör hatalmának visszahódítására. 
Ezért akarja visszaállítani a tekintély elvét, vagyis helye-
sebben a klérusnak abszolút tekintélyét a francia ok-
tatás kétféle formája felett : a nyilvános és a magán 
(szabad-) iskola felett. A magániskolából egyházmegyei 
szolgálatot akar csinálni, amely oly szoros szervezettel 
bírjon, hogy valóságos állam legyen az államban. A nyilvá-
nos iskolával szemben a szellemi vétojogot követeli, amely 
kiszolgáltatná neki az iskolát és a tanítót még jobban, 
mint előbb. íme itt van az igazi csatatér. Ez a két 
törekvés az, amelyei a köztársaságnak le kell törnie, 
mert másképen az töri le őtet». 

Valóban kétszinüsködö perfidia ez : védi az oktatás 
szabadságának elvét, de az egyház üldözését helyezi 
kilátásba azért, mert élni is mer a törvényben meg-
adott szabadsággal. Védi (Aulard-dal szemben) az állami 
iskola vallási semlegességét, de ismét üldözést követel 
az egyház ellen, mert nem hajlandó vétó nélkül túrni 
ezen vallási semlegességnek tankönyvekben és előadá-
sokban naponkint lábbal liprását és a vallásosság mag-
vának az if jak lelkéből való kilépését. 

Az «Univers» nyomatékkal mutat rá erre az Aulard-
Buisson közt lefolyt szellemi párbaj-komédiára, amely 
legjobban illusztrálja a Szentatyának a milano-i hívek-
hez intézett allocutio-jának panaszait, főleg annak kö-
vetkező helyét : 

«És erről (t. i. hogy az egyház maga részére a sza-
badságot követeli, még martir ium árán is) úgy meg-
vannak győződve az egyház ellenségei, hogy szavakkal 
mindunlalan ismétlik azt, hogy az ő zászlójukra fel 
van írva mindenféle szabadság; tényleg azonban min-
denki részére van ott szabadság vagy inkább szabados-
ság, de az egyház részére nincsen. Szabadságot Ígérnek 
mindenki részére, hogy vallhassa a maga hitét és hir-
dethesse elveit, de nem a katholikus vallás részére, 
amely üldözésnek és gúnynak van kitéve és elüttetik vagy 
megfosztatik azon jogaitól is, amelyekhez szent joga 
van. Oktatási szabadságot is Ígérnek, de ezt az állam-
kormányok kényuralmának szolgáltatják ki, mert ezek 
megengedik mindenféle rendszer és lévely terjesztését 
az iskolában, de megtiltják a gyermeknek a káté tanu-
lását.» 

A b o r d e a u x - i é r s e k elt i l tja a «Bullet in de la 
S e m a i n e » járatását é s o lvasását . Andrieuxbordeaux-i 
biborosérsek 1913. április 11-iki hirdetményével eltiltja 
híveinek a «Bulletin de la Semaine» című folyóiratra 
való előfizetési, sőt annak olvasását is. A hirdetmény 
azzal indokolja a tilalmat, hogy e folyóirat a S. Congregatio 
Consistorialis-t P. Lagrange könyvének elítélése alkal-
mából (1912. június 29.) azzal gyanúsította meg, hogy a 
németeknek akart azzal a Szentföldön kedvezni és a 
francia befolyást gyengíteni (pedig ugyanakkor Holzhey 
és Fr. Tillmann német theologusok 1—1 müvétisclitélle!); 
továbbá azzal indokolja, hogy e folyóirat a vallási 
indifferentizmust és a liberalizmust vallotta, hogy e 
folyóirat az egyházi tanítóhivatallal szemben való teljes 
függetlenséget követeli világiaknak és papoknak politikai 
és szociális téren még a vallást és erkölcsöt érintő 
alapelveket illetőleg is ; továbbá, hogy a püspöki ható-
ságoknak egyes intézkedéseit rosszakaratúlag bírálta és e 
hatóságokat igaztalanul megvádolta és végre, mert a 
lap általában az egyház ellen izgat és a katholikusok 
buzgalmára lanyhaszlóan hat. A hirdetményt az Univers 
április 15. száma közli. 

Nagy-Br i tann ia . 
A «trafalgari hős» l e s z á r m a z ó i k a t h o l i k u s o k . 

Nelson Horácz britt admirálisnak, ki 1805. okt. 21-én az 
egyesült francia-spanyol flottának Trafalgar foknál történt 
megsemmisítésével szerezte dicső nevét, az angolok 
mind e mai napig hálás tisztelői; erről tanúskodnak a 
Nelson-szobrok (London, Dublin stb.), főleg a londoni, 
amely az angol főváros egyik legszebb terén, a « Trafalgar 
square»-en, áll. De az angolok csengő ércben is kifejezték 
hálájukat a hős admirális iránt, ki Trafalgarnál maga 
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is életét vesztette : 120.000 font sterlinggel Nelson-alapot ^ 
létesíteltek, amelyből fivére és nővérei egyenként 10.000 
font sterlinget kaptak, a fenmaradó összegen pedig egy 
uradalmat vettek a Nelson-család részére, amelyet a 
király úgyis már grófi rangra (earl) emelt ; de ezenkívül 
maga az állam részéről is évi 5000 font sterlinget bizto-
sítottak a grófi család részére örök időkre. 

A nagy Nelson leszármazói azóta ezen grófság és 
állami évjáradék birtokában voltak; csak legújabban 
vetették fel az angol alsóházban, hogy nincs-e joga a 
parlamentnek az il j'en évjáradékokat beszüntetni vagy 
átváltoztatni ? 

1913. február 25-én halt meg 90 éves korában a 
trafalgari hősnek nagyunokaöcscse, aki 78 éven át élvezte 
az évjáradékot; ő is rokonszenvezett a kath. vallással, 
amelytől a trafalgari hős sem idegenkedett, de áttérni 
nem tért át egyikök sem a katli. vallásra. De a most 
elhunyt Lord Nelson-nak felesége, ki még férje előtt 
meghalt, katholikussá lett ; őt követte a kath. egyházban 
nemsokára fia: Edward Agar Horatio Nelson, aki most 
atyja halála után a grófság birtokába lépett. így most 
az anglikán Nelson earl-őket kath. Nelson-ok váltották 
fel az angol nemzet által alapított grófságban. A jelenlegi 
earl 1889. évben nősült meg és már 5 fia és 3 leánya van. 

Kath. olvasó ! Ha Londonba mégy és a Trafalgar 
square-en, ahol szokás szerint suffragette-ek nyomják 
markodba röpirataikat (Woles for women), bámulod a 
Nelson-kolunmát, jusson eszedbe, hogy a hősnek déd-
unokaöcscse és egész családja már katholikus. 

A suf f rage t t ek az ang l ikán h á z a s s á g k ö t é s i 
l i turgia e l len. A Church Times jelenti, hogy a suffra-
gettek egy nyilt kérvényt intéztek az angol parlamenthez a 
Prayer Book (rituálé) házasságkötési szövegének és 
rítusának megváltoztatása iránt. Ok 15 erkölcsi méltat-
lanságot találnak ebben a szertartásban, amelyek véle-
ményök szerint a nőt lealacsonyítják. Szerintök a többi 
közt lealacsonyitása a nőnek az, hogy a szertartásban a 
nők «engedelmessége» férjeik iránt van felemlítve ; ilyenek 
még : a menyasszony átadása (traditio), a gyűrű és végre 
a kopuláló pap szavai : «kijelentem, hogy ők férj és feleség 
lesznek», továbbá általában szent Pál tanítása a házas-
ságról. A Church Times szóváteszi, hogy jó, hogy még 
nem kérik a parlamenttől a leánynév megtartását és a 
matriarchalis szisztéma behozatalát azzal, hogy ezentúl a 
térj Ígérjen engedelmességet ; sőt azon sem lehetne 
csodálkozni, ha ezek a nőszavazat-maniakák magának 
a házasságnak eltörlését kérnék a parlamenttől. 

A mi lanó i r e n d e l e t 16. c e n t e n á r i u m a é s az 
ang l ikánok . Feltűnő, hogy a protestáns egyházak 
mindeddig semmiféle jelét nem adták annak, hogy ők 
is ünnepelni akarnák a milanói rendeletnek (313.) 1600-ik 
évfordulóját, pedig a milano-i rendelet adta meg a 
szabadságot annak az ókori keresztény katholikus 
egyháznak, amelytől protestáns testvéreink később 
különváltak ; így tehát az ő vallásukra nézve is alap-
vető jelentőségű eseménynek kell tartani a milano-i 
rendeletet. Egy, Venezuela-ban (Caracas város) működő 
anglikán pap, E. Trotter most levelet intézett a Church 
Times-hez, amelyben csodálkozik azon, liogy az angli-
kánok még csak nem is említették az idei jubiláris évnek 
ezen jellegét és a milano-i rendeletnek, a kereszténység 
«magna charla»-jának jelentőségét. Szerinte az anglikán 

egyháznak is követnie kellene a római katholikus egy-
házat ezen évforduló megünneplésében, főleg a most 
lefolyt balkán-háború kimenetelére való tekintettel, 
amely a kereszt új diadalának és előnyomulásának 
tekinthető. 

Egy pé ldás é l e tű l o n d o n i ang l ikán l e lkész 
halála é s t e m e t é s e . Arthur Henry Stanton a londoni 
St. Alban's Church (Holborn) anglikán kurátusa március 
28-án meghalt 50 évi áldásos lelkipásztorkodás után. 
«Stanton atya» (így hívta őt egész London) London 
legnépszerűbb embere volt, a szó szoros értelmében : a 
nép, a szegény nép rajongott érte, mert 50 éven át 
áldozatos életet folytatott az ő lelki és testi javukért. 

«Father Stanton» hires volt nagy szimpátiájáról a 
katholikus egyház iránt ; Manning és Vaughan biborno-
koknak személyes tisztelője volt, akikről a szószéken 
is nagy tisztelettel emlékezett meg. Főterjesztője volt a 
ritualista iránynak (heti gyónás, áldozás stb.), és nem 
rettentette vissza Kensit-nek heves agitációja a pápis-
táskodás ellen. Nyíltan hirdette prédikációiban «Stanton 
atya», hogy Rónia őrizte meg a keresztény hitet, és hogy 
a reformáció abbeli buzgalmában, hogy az egyház világi 
uralmától való elszakadást keresztülvigye, úgyszólván a 
keresztény vallástól fosztotta meg Angolországot. A mai 
Angolországot ő nem tekintette keresztény országnak, 
hanem a puszta theismus hazájának, mert nem hisz 
már a megtestesülés titkában, akárcsak a mohamedá-
nok ; mert hiszen a mohamedánok előtt is tiszteletben 
áll Jézus és anyja Mária, de nem hisznek Isten fiának 
megtestesülésében. «Angolország — mondogatá ő — 
mindaddig nem lesz keresztény, amíg ismét nem fog az 
Angelus-harang szólni minden templom tornyáról.» 
A Boldogságos Szűz tiszteletének terjesztője, az Oltári-
szentség vételének buzgó ajánlója volt ; az ő templomá-
ban bensőséges imádságra és szentmisére jöttek össze 
a hivek. Ő magát és egyházát mindig «Catholic Church»-
nek nevezte. 

Mikor XIII. Leó pápa 1896-ban érvényteleneknek 
jelentette ki az angol egyház papszenteléseit, ő XIII. Leo 
pápáról mégis tisztelettel emlékezett meg a szószékről ; a 
pápának az egyház egységeért közzétett imáját bevette 
az általa (Stanton által) kiadott anglikán imakönyvbe 
(«Catholic prayers»). És a pápa döntését ismertetve 
beszédében, gyengéd szavakkal méltatta a pápa állás-
pontját. E beszédének kiinduló pontjául a Rómaiakhoz 
írt levél 1, 7-et vette : «Omnibus, qui sunt Romae, 
dilectis Dei, vocatis sanctis. Gratia vobis et pax a Deo 
Pâtre nostro et Domino Jesu Christo.» 

Szombat estéket a gyónószékben töltötte. És mikor 
Kensit emiatt megtámadta, és az angol püspökök is e 
támadásokkal egyetérteni látszottak, ö e praxisnak vé-
delmére kelt, hangsúlyozva, hogy a «katholikus keresz-
tények minden időben meggyónták bűneiket». 

Ennek az anglikán lelkésznek temetése április 1-én 
volt Londonban. Ezen a temetésen nagyobb ember-
tömegek vetlek részt, mint Lord Wolseley generálisnak 
az előző napon megtartott temetésén. Stanton atya teme-
tésén keresztet vittek elől és ezen senki sem ütközött 
meg, sőt mindenki tisztelettel hajolt meg előtte. 

Az anglikán «Church Times» cimü lap hozzáteszi 
a temetés leírásához : «A katholikus mozgalom nagy 
haladást tett a lelkekben és a nép szivében. És nekünk 
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hálásan kell gondolnunk arra a férfira, akinek marad-
ványai most Brokwood földjében nyugosznak. Nyugod-
jék lelke békében!» 

Mindenesetre példás embernek kellett lennie, akinek 
koporsójához ezrével búcsút járni jöttek hivei, mikor 
az a vasúton Londonba megérkezett; hosszú sorban 
vonultak el a hivek a koporsó mellett, szeretettel érintve 
azt és csókolva, és lerakták a virágkoszorúkat a Bold. 
Szűz szobra előtt a templom előcsarnokában. Még sok 
ilyen lelkész támadjon az anglikán egyházban, és a 
róm. kath. egyházzal való uniónak utolsó akadályai 
is lehnllanak. Az anglikánok egyházi lapja, a «Church 
Times», sem tud kárhoztató szót találni «Father Stan-
ton»-nak a róm. kath. egyház iránt tanúsított barátsá-
gos érzülete ellen. 

M a c e d o n i a . 
Miért kell az A t h o s - h e g y s zerze t e s -városa i -

nak k ö z t á r s a s á g g á a laku ln iok ? Az Athos hegyén 
jelenleg 21 férfiszerzetes-kolostor van, amelyek közül 
17-et a görög nemzet, egyet a szerbek, egyet a bulgárok, 
egyet a románok és egyet a georgiaiak (ibérek) bírnak, 
szóval a kolostorok nagyobbrésze görög kézben van, a 
görög nemzetbeli szerzetesek, kalugyerek dominálnak a 
chalkidike-i félsziget csúcsán, a «Hagion Oros»-on. Ezen 
kolostorok a török uralom alatt széleskörű autonomiát 
élveztek, úgyszólván suzerain köztársaságot képeztek 
török fenhatóság alatt ; a szerzetes-koloniák ügyét egy 
parlament-féle, a «protah (synaxis) látja el, amelynek 
élén 4 epistat áll. 

Az oroszoknak régebben nem volt zárdájuk, az 
orosz szerzetesek részben az idegen nemzetbeli kolos-
torokba kaptak felvételt. (1000 ilyen van). De ezeken 
kívül az Athos hegyére ezerszámra özönölnek orosz 
szerzetesek, kiket züllöttségök miatt az oroszországi 
zárdákhói elűztek. Ezeket ugyan nem vették fel a kolos-
torokba, de a protat megengedte nekik 5—7-es csopor-
tokban a letelepedést kisebb házakban ; ezek az orosz 
szerzetesek azután igazi torzalakjai a keleti szerzetes-
ségnek ; korcsmákba járnak, részegesek, részegen vonul-
nak végig az utcákon, duhaj nótákat dalolnak stb. 
Ezek az orosz szerzetesek hozták hírbe az Athos-t a 
törökök előtt, akik megvetették az Athos-hegyi barátokat. 
A protat-nak engedékenysége onnét volt, hogy így a 
török ellen az orosz kormány támogatását megnyerje; 
és orosz kormánv pedig örült, hogy ettől a féktelen 
bandától az anyaországot megszabadította és az eldugott 
Athos-vidékre internálta őket, ahol még legkevesebbet 
árthatnak az orosz egyház hírnevének. De még politikai 
missiót is végeztek ezek az orosz szerzetesek, amennyi-
ben az orosz befolyást és fölényt megszerezték a félszigeten. 

De az oroszok nem érték be a vendégjoggal. Pár-
huzamban a kaukázusi georgiai egyház eloroszosításával, 
az Athos-hegyi georgiai kolostort is eloroszosították úgy, 
hogy az most már teljesen orosz kézre került. Ezen 
kívül az egyik görög kolostort /S. PantelemonJ is elhódí-
tották úgy, hogy mind több orosz lépett be ebbe a 
zárdába, amelyet egy gazdag orosz dús javadalommal 
gyarapított, és mikor már többségben voltak, szépen ki-
tették a szűröket a görögöknek. 

Ezen orosz invasio mellett érthető, hogy bár forma-
képen még csak két kolostoruk van, az orosz szerze-
tesek az Athos-hegven relativ többségben vannak 

-(3615 orosszal szemben csak 3207 görög, 340 bolgár, 
288 román, 53 georgiai és 18 szerb szerzetes). 

így állván a dolog, Oroszország természetesen elle-
nezi azt, hogy a Hagion Oros akár görög, akár bulgár 
kézre kerüljön, hanem addig is, míg a Dardanellák az 
orosz hajóknak meg nem nyílnak és az Athos poli-
tikailag is Oroszországhoz anektálható lesz, inkább legyen 
a «Hagion Oros» független köztársaság, az érdekelt (görög-
keleti) hatalmak protektorátusa alatt, persze elsősorban 
és talán kizárólag Oroszország protektorátusa alatt. És a 
kolostoron kívül élő gyrovagus orosz kalugyerek ezután 
is bátran ihatják a «vodka»-t és csinálhatnak skanda-
lumokat a «hagion» oros terülelén. Ha a protat eddig 
nem mert körmükre koppantani, ezentúl azt még 
kevésbbé meri majd tenni, mert most az «atyus» be-
folyását nem gátolja többé az Athos-liegyen senki, sem 
padisah, sem nagyvezér, sem seik-ül-islam. 

Észak-Amer ika i Egyesü l t -Ál lamok. 
A val lások stat iszt ikája az U n i o - b a n . A Her-

zog—Hauck-féle protestáns «Realencylopädie»-nek most 
megjelent két pótkötetében (23 — 24. kötet) sok érdekes 
adat között az Északamerikai Egyesült Államok vallási 
statisztikája érdemel figyelmet. Eszerint 1911. évben 
volt az Egyesült Államokban : 

róm. katholikus .. . . . . ... ... 12,425.946 
methodista (15 szekta) ... ... 6,114.780 
baptista (14 szekta) — — ... 5,620.498 
lutheránus (23 szekta) 2,273.691 
presbyterianus (12 szekta) .. . . . . 1,940.835 
«disciples of Christ»  1,417.462 
episcopalis — 928.202 
congregationalista 735.563 
református 451.282 
«united brethren» ... ... ... 310.815 
mormon — — 256.647 
német evang. synodus _ ... 236.618 
«Evangelical bodies» .. . . . . 213.121 

A többi szekta mind 200.000-en aluli létszámmal bír. 
A katholikusoknak itt jelzett számát a legújabb 

«Catholic Directory» hiteles adatai után korrigálni kell 
3 millióval ; eszerint a katholikusok száma : 15,154.158 
(a tulajdonképeni «United States»-ben). 

Canada. 
Canada val lási statiszt ikája. Az anglikán egyház 

egyik főlapja a «Church Times» közli, hogy a canada-i 
kormány által most közzétett kimutatás szerint Canada-
ban az összes lakosság száma 7,20(5.643, kik közül 
2,833.000 róm. katholikus, 1,115.000 presbyterianus, 
1,079.000 methodista és 1,043.000 anglikán episcopalis 
(a Church Times eCatholics of Anglican obedience»-nek 
nevezi őket). A legnagyobb haladást (mondja a Church 
Times) a róm. kath. egyház tette, de csak abszolút 
számokban, mert 1901-ben 41% volt a katholikusok 
arányszáma (az összes lakosság akkor 5,371.315 volt), 
míg most csak 39%. 

M a g y a r o r s z á g . 
Új e g y h á z m e g y e i névtárak . A kalocsai fő-

egyházmegye névtárát a mult hetekben bocsátotta közzé 
Kleiner Lajos c. püspök, káptalani helynök. A főegyház-
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megyének Szent Isvántól kezdve 84 főpásztora volt,-
kanonokja pedig 1738-tól számítva 91, a kanonoki 
stallumok állandó létszáma 10. A főegyházmegyében 
246 templom van anyaközségekben és 242 filialisokban, 
az egyházmegye 16 esperesi kerületre oszlik, amelyek 
összesen 127 plébániát és 3 helyi káplánságot ölelnek 
fel ; az egyházmegyei papság összes létszáma 291, kikhez 
49 papnövendék, 142 férfiszerzetes (6 szerzetház) és 560 
szerzetesnő, illetve női kongregációtag (37 rendház) 
járul. A főegyházmegye területén 671.836 kath. hivő és 
285.340 akatholikus keresztény lakik ; ezeken kívül van 
még 26.119 izraelita és 550 felekezetien. A főegyházmegye 
területén összesen 1,528.999 áldozó van egy évben. — 
A csanádi egyházmegye névtárát Glattfelder Gyula dr. 
püspök most tette közé. A névtár elején a világhierarchiá-
ról nyújtott áttekintés és az egyházmegye rövid (latin 
nyelven írt) története állanak, e történetből (összesen 
18 oldal) 8 oldal Szent Gellértre vonatkozik. A püspökök 
névsora a puszta nevek helyett főbb életrajzi adatai-
kat is felsorolja. Következik a káptalan rövid története 
(8 oldal) és az összes ismert nagyprépostok névsora, 
életrajzi adatokkal, majd az összes ismert kanonokok 
névsora (szintén némi életrajzi adatokkal) a XIII. szá-
zadtól napjainkig, amihez még a plébániáknak alapítás 
szerinti chronologiai sorrendben szerkesztett névsora 
járul. A csanádi egyházmegye jelenlegi állapota a követ-
kező: kanonokság van 8, reális prépostság 1, plébánia 
és curatia 246, espereskerület 28, egyházmegyei pap 399, 
férfi szerzetes 101 (12 rendház), szerzetesnő 699 (rend-
ház 35) a latin szertartású hívek összes létszáma 899.395. 
(Az egyházmegye területén összesen 2,251.884 ember la-
kik, kik közül 57.504 gör. katholikus, 1,084.325 gör. keleti, 
74.644 ág. evangélikus, 89.582 református, 41,021 izrae-
lita.) — Pótlásképen az esztergomi főegyházmegye 
1913. évi névtárából felemlítjük még a még nem telje-
sen ismertetett főbb adatokat: az esztergomi főegyház-
niegyében kanonokság van 41, esperesi kerület 47, 
plébánia 480, egyházmegyei pap összesen 964, férfiszerze-
tesek 709 (rendház 36), szerzetesnők 1992 (rendház 109), 
katholikus hivek 1,565.938 (összes lélekszám 2,167.365). 

E H IX. K Ö N Y V S Z E M L E E H 

"Legújabb Theologiai Irodalom. 
DJ Gyakorlati theologia. 
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0 Q H Q X. KÖZGAZDASÁG 0 H 
H Q 

A Trieszti Általános Biztosító Társulat. 
(Assicurazioni Generali.) Március hó 26-án a társaság 
81-ik rendes közgyűlése tartatott meg. Besso Marco elnök 
jelenti, hogy a társaság vezérigazgatója terralbai Richetti 
Ödön súlyos egészségi tekintetből és határozott orvosi 
rendeletre állásáról, melyet az intézet javára nagy szere-
tettel és felette fényes sikerekkel töltött be, lemondott. 
Az igazgatóság és igazgatótanács, bár nagy sajnálattal, 
kénytelen volt az érdemdús vezérigazgatónak lemondását a 
jelzett körülményekkel igazolt visszavonhatatlan elha-
tározásánál fogva tudomásul venni. De azon kívánsá-
goktól vezéreltetve, hogy Richetti ur értékes közremű-
ködése és gazdag tapasztalatai a társaságnak továbbra 
is megtartassanak, az igazgatóság és igazgatótanács 
indítványozza Richetti urnák az igazgatóság tagjává 
való megválasztását. A közgyűlés Richetti ur lemondá-
sát a társaság körül szerzett hervadhatatlan érdemeinek 
hálás elismerése és mély köszönete kifejezése melleit 
tudomásul vette és őt közfelkiáltással az igazgatóságba 
beválasztotta. 

A közgyűlés elé terjesztett 1912. évi mérlegek előt-
tünk fekvő jelentéséből látjuk, hogy az 1912. december 
31-én érvényben volt é le tb iz tos í tás i t ő k e ö s s z e g e k 
I.267.209,909 korona és 28 fdlért tettek ki és az év folya-
mán bevett dijak 55.525,392 korona és 20 fdlérre rúgtak. 
Az életbiztosítási osztály díjtartaléka 23.703,976 
korona 65 fillérrel 375.547,656 korona 67 fillérre emel-
kedett. Az é letbiztosítottak osztalék-alapja 7.141,183 
korona 12 fillért tesz ki. 

A tüzbiztositási ágban, beleértve a tükörüveg 
biztosítást, a díjbevétel 18.926.541,149 korona biztosítási 
összeg után 32.462,892 korona 58 fillér volt, miből 
II.326,023 korona 37 fillér viszontbiztosításra fordíttatott, 
úgy hogy a tiszta díjbevétel 21.136,869 korona 21 fillérre 
rúgott és ez összegből 15.302,274 korona 59 fillér mint 
díjtartalék minden tehertől menten jövő évre vitetett át. 
A jövő években esedékessé váló dijkötelezvények összege 
155.630.256 korona 27 fillér. 

A be tö r é sb i z to s i t á s i á g b a n a díjbevétel 1.636,426 
korona 93 fillérre rúgott, miből levonván a viszont-
biztosítást, a tiszta díjbevétel 916,019 korona 81 fillért 
tett ki. 

A száll ítmánybiztosítási ágban a díjbevétel 
kitett 6.048,766 koronát, mely a viszontbiztosítások 
levonása után 2.793,257 korona 34 fillérre rúgott. 

Károkért :i társaság 1912-ben 49.019,662 korona 
23 fillért és alapítása óta 1.112.818,121 korona 5 « fillért 
fizetett ki. 

E kártérítési összegből hazánkra 222 .758 ,821 
korona 2 2 fillér esik. 

A n y e r e s é g t a r t a l é k o k közül, melyek összesen 
17.264,558 korona 20 fillérre rúgnak, különösen 

"kiemelendők : az alapszabályszerinti nyereségtartalék, 
mely 7.360,599 korona 28 fillért tesz ki, az értékpapírok 
árfolyam-ingadozására alakított tartalék, mely az idei 
átutalással együtt 7.924,932 korona 13 fillérre rug, továbbá 
felemlítendő a 160,000 koronára rugó kétes követelé-
sek tartaléka és az ingatlantartalék, mely az idei 
átutalással 2.219,026 korona 79 fillért tesz ki. 

Részvényenként 720 aranyfrank osztalék kerül 
kifizetésre. 

A társaság összes tartalékjai és alapjai, melyek 
elsőrangú értékekben vannak elhelyezve, az idei átuta-
lások folytán 416.840,622 korona 40 fillérről 4 3 4 . 3 6 7 , 3 8 8 
korona 4 7 fillérre emelkedtek, melyek következő-
képen vannak elhelyezve: 
1. Ingatlanok és jelzálogkövetelések 104.161,605 K 92 fill. 
2. Életbiztosítási kötvényekre adott 

kölcsönök 
3. Értékpapírok 

... 45.159,521 « 06 « 
. 242.001,442 « 88 « 

4. Követelések államoknál és tarto-
mányoknál 

5. Tárcaváltók 
6. Készpénz és az intézet követelései 

a hitelezők követeléseinek levoná-
sával ... 

40.422,113 « 73 « 
626,815 « 16 « 

1.995,889 « 72 « 
Összesen 434.367,388 K 47 fill. 

Ezen értékekből 8 2 millió korona magyar é r t é -
kekre esik. 

A «Minerva» általános biztosító részvény-
társaság Budapesten — mely az Assicurazioni Gene-
rali leányintézete — egyéb ágazatain kívül foglalkozik a 
kezességi- és óvadék-, valamint az eltulajdonítás-, lopás-, 
hűtlen kezelés- és sikkasztás elleni biztosítással, nem-
különben a versenylovak, telivérek és más értékesebb 
tenyészállatok biztosításával, mely új ágazatokat neve-
zett társaság vezette be hazánkban. 

J^iadóhivatali izenetek-

H á t r a l é k o s a i n k n a k . Mindazokat, akik a folyó I. félévre 
( január—május) még nem küldötték be előfizetéseiket, tiszte-
lettel kérjük, szíveskedjenek a félévi előfizetési összeget mielőbb 
beküldeni. 

Cz. J . P é c s v á r a d . Intézkedtünk. A lap, reméljük, most 
már pontosan fog járni . 

Felelős sze rkesz tő és k i a d ó t u l a j d o n o s : 

Dr. H A N U Y FERENC, egyet, tanár ( I V . , Duna-u. 3 . ) 

F ő m u n k a t á r s és szerkesz tő-he lye t tes : 

Dr.WOLKENBERG ALAJOS, egyet, tanár ( I . , Berlalan-u. 2 4 . ) 

Katholikus cég. 

mëm 

Hegedűk, cimbalmok 
jó tá l l ássa l , szolid kivi te lben o lcsón . Iskolák, 
hang jegyek . E l s ő r e n d ű gramofon, eufon 25 K-
tól. Lemezek 2 '40 k o r o n a . Barmonika , f u -
vola , c i tera , síp, kür t , dob s tb . Kul i f fay 
c imba lomisko la m a g á n t a n u l á s r a 7 ko rona . 
Ti l inkóiskola 2 k o r o n a . — M i n d e n n e m ű 

kean
PbSek HORVÁT H-nál, 

Budapest, Rákóczi-út 56. szám. (Udvarban). 



308 RiELIGIO LXXII. évf. 1913. 

Iparos és nem kereskedő 
35 éve fennálló r.k. cég ! 
Készít és javít : Kelyhet, ciboriumot, oltár-
gyer tya ta r tó t , o l t á r l ámpá t , ke resz te t , fllstBlőt, 
cs i l lár t , gyer tyára és vi l lanyra s tb . Arany , ezüs t 
k inaezt is t , bronzból , művészies és egyszerű ki-
vitelben. Kelyhek s tb . tá rgyak valódi tííz-
galván aranyozása és ezüs tözése jótállással. 
Tervra jz és költségvetés d í j t a l anu l . Mielőtt más-
hol rendelést tesz, méltóztassék egy árjegy-
zéket kérni, melyet ingyen és bérmentve küld 

Kéri nagybecsű pártfogását 

BITTNER JÁNOS 
e g y h á z i s z e r e k m ü ö t v ö s e . 

Budapest, IX., Lónyay-u. 23. 
(be járat C z u e z o r - u t c a f.) 

Kitűnő vezérkönyvül szolgál az ifjúság 
nevelésére és önnevelésére GOOD PÁL dr. 

világhírű könyve, az 

ERKÖLCS ÉS ERŰ 
Franciából fordította: HUPKA ÖDÖN dr. 

Bevezetővel ellátta és az orvosi részt 
bővítette: BÄSCH IMRE dr. 

II. kiadás. Ára I korona 20 fillér. 
® ® ® 

Kapható : a Szent-lstván-Társulat könyv-
kereskedéseiben: Budapest, IV., Kecske-
méti-utca 2., Szeged, Kárász-utca 10. sz. 

HARMONIUMOT 
elismert legjobb gyártmányokat szállít 

Magyarország legnagyobb haugszergyára 

STOWASSER J. X.IÄ 
a javítot t Rákóczi-tárogató feltalálója. 

U I I ft ö F O I I . ker., Lánchíd-utca 5. szám. 
D U U M r L d I , GYÁR: Öntőház-utca 3. szám. 

Ajánlja mindennemű, [gyárában készült hangszereit, úgyszintén húrokat és hang-
szeralkatrészeket. i = i Árjegyzék díjmentesen kii'detik. 

1907 . Pécsi országos kiál l í táson á l lami ezüst éremmel kitünteive. 

FLEISCHER JÁNOS 
e g y h á z i r u h a és r e v e r e n d a szabó 

PÉCS, FERENCIEK-UTCA 9. 

Evek hosszú gyakorlata ké-
pesít a legjobb szabású, minő-
ségű és finoman kidolgozott 

REVERENDÁK ÉS CIMÄDAK 
iiiiiHniii'imiii w«n— •|üi M Hill ii 'ii'i in i i h i i i 

••FAFI CIVIL ÖLTÖNYÖK" 
előállítására. Üzletemet ezen-
•••••••• ••••••• kívül ••••••••••••••• 

EGYHÁZI EUHÁK 
készítésére is berendeztem. 
Mindennemű egyházi ruhák : 
casulák, pluvialék velumok, 
baldachinumok, minisztráns 
ruhák, zászlók, lobogók, kar-
ingek, álbák, kehelyrnhák 
••••••• stb. készíttetnek. ******* 
Egyházi ruhák javítása ol-
csón és jól eszközöltetnek. 

Költségvetés és ár jegyzék ingyen ! • • • • Személyesen is megjelenek ! 

ËLËTBÂfÔRSÂG 
Irta: Poós Rezső, Máriaremete plébánosa 

Kiadta: a Szent-lstván-Társulat Buda-
pest, VIII., Szentkirályi-utca 28. szám. 

Ára 3 korona. 

Kapható : a Szent-lstván-Társulat könyv-
kereskedéseiben: Budapest, IV., Kecske-
méti-utca 2., Szeged, Kárász-utca 10. sz. 

Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII. ker., Szentkirályi-utca 28. szám. 
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RELIGIO 
TUDOMÁNYOS ÉS TÁRSADALMI KATH. HETI FOLYÓIRAT 
A BUDAPESTI EGYETEM HITTUD. KARA TÖBB TAGJÁNAK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI 

Dr. H A N U Y FERENC, EGYETEMI TANÁR. 

Megjelenik — július és augusztus hó ki-
vételével - minden szombaton reggel. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Budapest, IV., Duna-u. 3. 

Előfizetés i á r : egész évre K 12, fé lévre K 6 . 
E g y e s szám ára : 50 fillér. (Kapható a S z e n t -
Is tván-Társulat könyvk . , IV., Kecskemét i -u . 2.) 

TARTALOM. I. Vezércikk: Egységes egyházi anyakönyv i jog. I r t a : 
Hanuy Fe renc dr . — II. Az örök városból: 1. J u b i l e u m i ü n n e p i 
i s teni t i sz te le t a Szent Pé te r -baz i l ikában . 2. J u b i l e u m i za rándok-
la tok érkezése R ó m á b a . 3. A Szent-Péter-bazi l ika ú j a b b ékessége. 
4, Munkás -za rándok la t Merry del Val á l l amt i t ká rná l . 5. A «Società 
Edi t r ice Romana» megerősödése . 6. Az orléans-i szűz szent té-
ava t t a t á sának ügye. 7. R ó m a a l ap í t á sának évfo rdu ló ja . — III. Tudo-
mányos cikkek, közlemények, értekezések : 1. Magyar főpapok 
R ó m á b a n a IV. l a t e rán i zs ina ton . Karácsonyi J á n o s (ír.-tól. 
2. U j a b b ada tok a zsidó nép egyp tomi t a r tózkodásá ró l . Stöhr 
Géza Ker. J ános - t á l . 3. Mikor let tek házassági bon tó akadá l lyá 
a nagyobb r e n d e k ? I. Sipos Is tván dr.- tól . 4. Egyházi j á r andósá -
gok közigazgatási b e h a j t á s a . II. Arány i István dr.-tól. — V. Könyv-
kritika: 1. Dr. He inr ich Swoboda : Die Idee des guten Hir ten. 
Walter Gyula dr.-tól. 2. M. Buchberger : Kirchl iches Handlexikon. 
Tóth T i h a m é r d r . - tó l .— VI. Katholikus Világszemle : A) Ausztria : 
A sa lzburgi «Kath. Univers i tä t s -Vere in» közgyűlése. R.) Francia 
ország : 1. Jeanne d'Arc ünnep lé se Pá r i sban és Or l éansban . 
2. Jeanne d'Arc or léans- i ünnep lé se e l m a r a d ? 3. Luçon rhe ims- i 
b iboros-érsek körlevele az ú j a b b iskolajavaslatok el len. 4. Ozanam 
Frigyes születésének századik évforduló ja . C.) Nagy-Britannia : 
1. Az angl ikánok és a mi l anó - i dec re tum j u b i l e u m a . 2. Kathol i-
kusok s z á m a r á n y a I r l a n d b a n . 3. Ú j a b b h í rek a caldey-i bencé-
sekről . D.) Oroszország : Oroszország konok e l lenál lása a grego-
r ián n a p t á r ellen. E.) Magyarország : Egyházzenei ünnepségek 
Budapes t en . F) Német-Birodalom: Nürnberg i l iberá l i s («freige-
sinnt») evangel ikus lelkészek. — VIII. Vegyesek : A s z a t m á r i egy-
házmegye 1913. évi név tá ra . — IX. Könyvszemle. 

"Egységes egyházi anyakönyvi jog. 
I r ta : HANUY FERENC DR. 

A katholikus egyháznak az egész világon a 
XVII. század óta vannak anyakönyvei. A keresz-
telési anyakönyvnek és a házassági anyakönyv-
nek minden plébániában való vezetését még a 
trienti zsinat rendelte el, a halottak anyaköny-
vét pedig V. Pál pápának (Rituale Romanum, 
1614. é., tit. X. c. 2.) azon rendelkezése terem-
tette meg, hogy minden templomnak legyen 
könyve, amelybe a nála eltemetett halottak nevei 
bejegyeztessenek. 

Ezen anyakönyveknek vezetésére nézve mind 
e mai napig részletes szabályok nincsenek a 
kánonjogban, és nem tudjuk, lesznek-e az új 
kánonjogi kódexben. Az idézett jogforrások csakis 

azt írják elő, minő adatokat kell okvetlenül tar-
talmazniok az anyakönyveknek, de már az anya-
könyv vezetésének közelebbi módjáról, a be-
jegyzéseknél követendő lő irányelvekről, azok-
nak kiigazításáról vagy utólagos eszközléséről 
semmit sem szólnak. Az egyetemes egyházjogi 
doctrina (v. ö. Santi-Leitner, II. k. XXI. c.) is 
keveset mond e könyvekről, annyit mégis el-
ismer róluk, hogy lia nem is ütik meg az «in-
strumentum publicum» (közoklevél) mértékét, de 
azt erősen megközelítik, mert e könyveket a plé-
bános, mint «testis qualificatus» vezeti, és így a 
könyvek az egyházban közhitelességgel birnak 
(fides publica) vagyis egyházi közokirat-félék 
(ad instar documenti publici). 

Ezen egyházi anyakönyveket Magyarorszá-
gon az állam és az állampolgárok a XVIII. szá-
zad folyamán polgári ügyekben mind sűrűbben 
igénybe venni kezdették, az állam állami köz-
okiratoknak is elismerni kezdette vagyis nekik 
polgári ügyekben közbizonyító erőt adni kez-
dett; viszont azonban, élve az akkor divó «ius 
circa sacra» elméletéből kifolyó befolyásával is, 
az államkormányok az egyházi anyakönyveknek 
vezetési módjára és a vezetés körül követendő 
irányelvekre nézve rendelkezéseket bocsátottak 
ki, 1868. óta a vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter útján, amely rendelkezések lassacskán egy-
séges anyakönyvi jogot teremtettek meg Magyar-
orszagra nezve. 

Ezen államhatalmi rendelkezéseket az egy-
ház teljesítette, már azért is, mert azok az anya-
könyveknek használhatóságát előmozdították, az 
egyháznak az anyakönyvek körül elérni kivánt 
l'őszándékait nem hiúsították meg és a plébánia-
javadalmaknak is anyagi előnyét szolgálták, ez 
utóbbit annyiban, amennyiben az állami köz-
okiratok kiállítási díja cimén a plébániák nem 
csekély jövedelemhez jutottak. 
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Az így kifejlődött magyar egyházi anya-
könyvi jog nemcsak állami jog volt, hanem 
receptio folytán partikulär egyházjoggá is lön, 
amely csodálatosképen túlélte még az egyházi 
anyakönyveknek állami közokirat-korát is, mert 
mint ilyen, receptio útján keletkezett egyházi 
partikulár-jog ma is fennáll és egyházi kötelező 
erővel bir az 1895. október 1. óta vezetett egy-
házi anyakönyvekre, amelyek pedig már nem 
birnak állami közokirat erejével és az államra 
nézve elvesztették régi jelentőségöket és érde-
küket. 

A magyar állami törvényhozás ugyanis az 
1894. XXXIII. t.-cikkel megteremtette az állami 
anyakönyveket (születési, házassági és halotti 
anyakönyvek), amelyeknek vezetése 1895. okt. 
1-én kezdődött, ugyanazon a napon, amikor 
hatályba lépett a polgári házasság is. Ezóta a 
magyar államra nézve megszűnt az érdek, hogy 
az egyházi anyakönyveket polgári ügyekben 
közokiratoknak felhasználja vagy elismerje; kö-
vetkezésképen az 1895. okt. 1. után az egyház 
által mégis tovább vezetett egyházi anyaköny-
vekre nézve elvesztették állami kötelező erejö-
ket az addig az egyházi anyakönyvekre vonat-
kozólag kibocsátott kormányhatósági rendelke-
zések, csak úgy, mint nem lettek kötelezőkké 
az egyházi anyakönyvvezetőkre nézve azon ren-
delkezések, amelyeket az 1894: XXXIII. t.-c., to-
vábbá az ezt módosító 1904: XXXVI. t.-c., vala-
mint az ezen két törvényre vonatkozó belügy-
miniszteri utasítások és rendeletek magukban 
foglalnak, mert ezen újabb jogszabályok már 
csakis az állami anyakönyvekre vonatkoznak és 
az állami anyakönyvvezetőt kötelezik. 

Az egyházi anyakönyvekre és anyakönyv-
vezetőkre nézve csakis az 1895. október 1. előtt 
történt anyakönyvi bejegyzéseket illetően áll fenn 
állami, kötelező rendelkezés, még pedig ez: 

(1894. XXXIII. t.-c.) «93. §. A születési és 
halotti, illetőleg a házassági állami anyakönyvek 
vezetésének megkezdése előtt vezetett felekezeti 
anyakönyvek, valamint az azokból adott kivo-
natok továbbra is közokiratok maradnak.» 

«94. §. A jelen törvény életbelépte előtt 
vezetett felekezeti anyakönyvekből közhiteles-
ségű kivonatokat az eddigi módozatok mellett 
szolgáltatni a felekezeti anyakönyvvezetők to-
vábbra is jogosultak és kötelezettek.» 

«Amely felekezeti anyakönyvvezető ily ki-
vonat kiszolgáltatását megtagadja, kihágást követ 
el és egy hónapig terjedhető elzárással és 600 
koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. 
A kihágás elbírálása a kir. járásbíróságok hatás-
körébe tartozik.» 

Ezen régi, 1895. okt. 1. előtt vezetett anya-
könyvekre nézve természetes, hogy, mint a tör-
vény mondja, fennállanak rájok nézve továbbra 
is a korábbi rendelkezések. 

De már valóban abnormális helyzet az, 
hogy az egyházi anyakönyveket 1895. október 
1. után is még a korábbi, kormányhatósági ren-
delkezéseknek megfelelően kénytelenek a plé-
bánosok vezetni, és pedig azon egyszerű okból, 
mert az egyházi anyakönyvek vezetésére nézve 
külön egyházi egységes rendelkezés nem történt. 

Igaz, hogy a legfeltűnőbb változásokra nézve 
a nmélt. magyar püspöki karnak 1895. október 
1. közös pásztorleveléhez csatolt «instructio» 
adott részletes utasításokat, de azért még mindig 
vannak a régibb kormányhatósági rendelkezé-
sekben olyan dolgok, amelyeket a most már csu-
pán egyházi közokirat jellegével biró anyaköny-
veknél betartani nem kell és nem lehet, anélkül, 
hogy a püspöki kar ezekre nézve külön intéz-
kedett volna. 

így érthető például az a feltűnő hiba, mely 
egy közkézen forgó egyházi törvénytárba (Geisz, 
Egyházi Közig. 593. és 600.1) becsúszott, amely 
ugyanis tévesen állítja azt, mintha az egyházi 
anyakönyvekbe a halvaszülöttek és a talált isme-
retlen holttestek még ma is bevezetendők vol-
nának ; pedig világos, hogy ezeknek bevezetését 
csak a régibb kormányhatósági rendelkezések 
irták elő, mert akkor még nem voltak állami 
anyakönyvek és mert minden születésnek és teme-
tésnek valamely (felekezeti) anyakönyvben tél 
kellett jegyeztetnie. De manapság e célnak már 

ÄNGSTER JÓZSEF és FIA 
orgona- és harmoniam^yár, PÉG8. 

O O A l a p í t t a t o t t : 1867. évben . O O 

A bpesti Bazil ika nagy orgonájának épitői. 
Csak első dijakkal kitüntetve. 

Pécsi orsz. kiállításon legelső díjjal, állami aranyéremmel kitüntetve. 

Ajánlják kitűnő hangú és erős szerkezetű 
légnyomatu és e lektromos berendezésű 

ORGONÁIKAT 
a legjutányosabb árak mellett, művész ies 
kivitelben, o o O Raktáron kitűnő hangú 

harmoniumok minden nagyságban. 
Elektromos fujtató készülékek. Árjegyzéket kívánatra ingyen. 
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megfelelnek az állami anyakönyvek, de külön-
ben is az 1895. okt. 1. után vezetett felekezeti 
anyakönyvekre nézve semmiféle kötelező állami 
(anyakönyvi) jogszabály nincsen, azóta ezen 
anyakönyveink merőben egyházi közokiratok. 

Ez csak a többi közül egyetlen illusztrációja 
annak, hogy anyakönyveink jelenleg olyanok, 
mint az árvíz után a szárazon maradott halak; 
élnek, vezettetnek állami eredetű jogszabályok 
szerint, mikor pedig rájuk már az államjog el-
vesztette élőjog jellegét. De ez az állapot nem 
természetes, nem egészséges, nem szolgál anya-
könyveink előnyére. 

Külön és az egész országra kiterjedő hatály-
lyal biró egyházi angaköngui jogra volna szük-
ség. Az eddigi államjogi eredetű jogszabályok, 
helyesebben consuetudo és praxis javarészben 
továbbra is meghagyhatok volnának, de szaba-
tos szakaszokba foglalva és mindenki által köny-
nyen elsajátíthatólag volnának egy a nmélt. 
püspöki kar által elfogadott angaköngvi szabály-
rendeletben összefoglalandók és a modern kor 
kívánalmai, felmerült újabb szempontjai szerint 
módosítandók és kiegészitendők. 

Ezen anyakönyvi-jog kodifikációjánál az 
anyakönyvek felügyelete és annak miként való 
teljesítése is intézményesen szabályozandó volna, 
megfelelő forumok és szankciók statuálása mellett. 

Angaköngvi nyelvül a latint kellene ismét 
visszaállítani ; így tennők lehetővé azt, hogy azok 
nemzetközi hatályú közokiratokul szolgálhassanak. 

Az egységes egyházi anyakönyvi jognak ez 
a kodifikálása sürgős szükség már 18 év óta, 
amely különösebb nehézségek nélkül egy elmé-
leti és gyakorlati szakemberekből álló bizottság 
által rövid idő alatt meg volna valósítható. 

•EJ II. AZ ÖRÖK VAROSBOL HEJ 
E3E] 

J u b i l e u m i ü n n e p i i s t en i t i s z t e l e t a S z e n t -
P é t e r - b a z i l i k á b a n . Mult vasárnap (április 20.) a 
Szent-Péter-bazilikára került a sor a Nagy-Konstan-
tin-jubileum ünnepségeinek során. A lateráni archi-
bazilika után, amelyet a «caput Urbis et Orbis» név 
illet meg, a vatikáni bazilikát (Szent Péter-bazilika) 
illeti meg az elsőség a keresztény világban. 

Április 20-án a Szent-Péter-bazilika úgy volt 
feldíszítve, mint máskor Szent Péter és Pál ünnepén 
(Junius 29.) szokott lenni. A pápai oltár és Szent Pé-
ter sírja virágokkal és drapériákkal voltak feldíszítve, 
Szent Péter ősrégi bronz-szobra pedig pontifikális 
ruhába volt öltöztetve, mellén azzal az értékes pec-

toralé-val, melyet I. b. XII, Alfonz spanyol király adott 
Bianchi bíborosnak, aki azt később a Szent Péter-
bazilikának testálta. 

Délelőtt 10 órakor a kuriális méltóságok, a jubi-
leumi bizottság tagjai, valamint egyéb papi és világi 
előkelőségek jelenlétében M. Rampolla del Tindaro 
biboros, a bazilika arciprete-je a pápai oltárnál, 
külön pápai breve-ben nyert engedély alapján (mely 
egy oszlopra ki volt függesztve), tartotta a pontifi-
kális misét a pápa képviseletében. A karéneket a 
Cappella Giulia szolgáltatta Boezi mester vezetése 
alatt. Az óriási bazilika megtelt ájtatos hivőkkel, 
kiknek nagyrészét a különféle nemzetbeli zarándo-
kok tették. 

Délután a «Te Deum»-ot és a szentség-áldást 
újból Rampolla biboros tartotta, mely után a bazilika 
belső loggiá-járól Krisztus kínszenvedésének ereklyéit 
mutatták fel a hivő népnek. 

Jövő vasárnap az ostia-i úton levő Szent-Pál-
bazilikában lesz jubileumi pontifikális mise, melyet 
egy bibornok, mint pápai legátus, fog tartani a pápai 
oltárnál, külön pápai engedéllyel. 

A Pünkösd vasárnapra a Szent Péler-baziliká-
ban tervezett «Cappella Papalé»-t a Szentatya egész-
ségi állapotára való tekintettel későbbre halasztották, 
mert egyelőre a Szentatyának, ha fel is gyógyul, nem 
lehet ünnepélyes szentmisét végeznie. 

J u b i l e u m i z a r á n d o k l a t o k é r k e z é s e R ó -
m á b a . Múltkori jelentésünk óta ismét több zarán-
doklat érkezett Rómába és a Vatikánban is ünne-
pélyes fogadásban részesült, de ezen audienciákat 
nem a Szentatya, ki még mindig gyengélkedik, bár 
jobban van, hanem az ő képviseletében Merry del 
Val biboros, államtitkár tartotta. 

Április 15-én (kedden) délután 4 órakor a lai-
bach-i egyházmegye zarándoklata (650 zarándok) 
Jeglic Bonaventura laibach-i püspök vezetése alatt 
jelent meg a Vatikánban, ahol a Sala Ducale-ban 
történt az audiencia. Jeglic püspök latin beszédére, 
amely a Szentatya iránt való hálát és ragaszkodást 
juttatta kifejezésre, az államtitkár is latinul felelt, 
köszönetet mondva a Szentatya nevében és kérve a 
jelenlevők imáit a Szentatya gyógyulásáért, ki lélek-
ben velük van és nekik áldását küldi. 

Április 16-án (szerdán) délben Egger Tamás 
brixen-i herceg-püspök 300 tiroli zarándokot veze-
tett Merry del Val biboros elé, aki a püspök üdvöz-
lésére hasonló módon felelt, mint a laibachiaknak. 
Említést érdemelnek mégis a tiroliaknak hithűségére 
vonatkozó, elismerő szavai : «A Szentatya jól ismeri 
és szereti a tiroliakat az ő ősi hitökhöz való ragasz-
kodásukért, és óhajtja, hogy továbbra is adják pró-
báját ezen hithűségöknek, amellyel legszebben egybe-
kapcsolható a hűség és a ragaszkodás hazájukhoz 
és tiszteletreméltó uralkodójukhoz, kinek képvise-
lőjét is örömmel látja jelen ez audiencián.» Az 
audiencián megjelent Schönburg-Harlenstein herceg, 
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osztrák-magyar vatikáni nagykövet Csiszárik János dr. 
praelatus-kanonok, nagykövetségi egyházi tanácsos 
kíséretében, továbbá Brenner praelatus, az Anima 
igazgatója és de Waal praelatus, a Campo Santo 
igazgatója, nemkülönben sok előkelőség a brixen-i 
egyházmegyéből, min t : Waitz prelátus, dr. Guggen-
berg brixeni polgármester, Ledochowski gróf stb. 

A tiroliak audienciáján résztvettek még hollandi 
zarándokok is, még pedig a «harcias katholikusok 
egyesülete» Röremond-ból. 

Április 17-én (csütörtökön) délután évenkint is-
métlődő régi szokás szerint a belga kath. sajtó külön 
zarándoklatát (80 személy) fogadta Merry del Val a saját 
lakosztályaiban. Ezen az audiencián megjelent d'Erp 
báró, belga vatikáni követ. A zarándoklatot Heylen 
Tamás namur-i püspök vezette az államtitkár elé, kinek 
üdvözlő beszéde után még a megjelent belga kath. 
hírlapírók feje, Maliié, a Courrier de Bruxelles fő-
szerkesztője és a belga kath. hírlapírók egyesületé-
nek titkára, olvasott fel egy üdvözlő beszédet, amelyet 
a szokásos Péter-fillér-ajándék kíséretében átnyújtott 
a bíborosnak. A bibornok válaszában meleg hangon 
emlékezett meg a belgák hithűségéről (amelynek 
legújabb tanúsága egy Rómában épült belga temp-
lom) és általában is Belgiumról, ahol ifjúságának 
néhány évét töltötte. Ebben a zarándoklatban több 
hírlapíró hölgy is résztvett, kik közül egyik Huyghe 
kisasszony valamint Maliié titkár aranyérmeket is 
kaptak a bíborostól, míg a többi zarándok egy-egy 
ezüstérmet és a Szentatyának a lombardiai (Treviso) 
zarándokokhoz (április 12.) intézett beszédének egy-
egy példányát adta át ; ezt a beszédet a laibachi és a 
tiroli zarándokok is megkapták. 

Április 18-án a lengyel zarándoklat (Gnesen-
Posen, Lemberg, Tarnow) és a márka-tartománybeli 
(Ancoua, Fermo, Ascoli-Piceno, Pesaro) olasz zarán-
doklat részesültek fogadtatásban a Vatikán «Sala Du-
cale» termében. Az előbbi zarándoklatban 250-en, 
az utóbbiban 1000-en vettek részt. A lengyel zarán-
dokokat Likowski gnesen-posen-i apostoli adminisz-
trátor, Walega tarnow-i püspök és Bilczewski lem-
bergi érsek vezették ; a bíborost Likoivski üdvözölte, 
ő utána előbb Ricci ancona-i érsek beszélt a régi 
pápa Marchá-k katholikusainak nevében, majd Merry 
del Val biboros felelt a két üdvözlő beszédre, ki-
emelve azt, hogy egyedül a kath. egyházban lehet 
ilyen jeleneteket látni, hogy egymástól fajra és nyelvre 
nézve ennyire eltérő népeket egy gondolat és érzés 
egyesít, az apostoli Szentszékhez és a Szentatyához 
való kegyeletes ragaszkodás. Ezen zarándokok is 

megkapták a Szentatya ápr. 12. beszédének egy-egy 
példányát. 

Április 20-án délelőtt Merry del Val biboros a 
saját lakosztályaiban 45 angol zarándokot (mind Lan-
cashire-ből) fogadott, kiket a Beda-Collegium vice-
rektora, George monsignore vezetett. Ezt a zarándok-
latot az angol kath. ifjúsági egyesület rendezte. 

Április 21-én délután Merry del Val biboros a 
piemont-i zarándokokat fogadta, kikhez a berlini mun-
kások zarándoklata is csatlakozott; másnap pedig a 
freiburg-i (Németország) zarándoklat jelent meg a 
biboros előtt. 

A S z e n t - P é t e r - b a z i l i k a ú jabb é k e s s é g e . 
X. Pius pápának és Rampolla biboros, a bazilika 
arciprete-jének, valamint a bazilika egyházi testüle-
teinek adakozásából a Szent Péter bazilika szenté-
lyeinek pilléreit a jelenlegi stucco helyett igazi olasz 
márvánnyal fogják beburkolni. Ezt a munkát ápr. 
27-én kezdték el ; e napon helyezték ugyanis el az 
első márvány kockát, aminek emlékét egy okmány-
ban öx-ökítették meg, amelyet egy ólom kasszettában 
a szentély második pillére mellett befalaztak. Egye-
lőre a szentély hat pillérét fogják márvánnyal bur-
kolni, és majd később, ha ujabb adakozók ezt lehe-
tővé teszik, sor kerül a kereszthajó és a főhajó többi 
pilléreire is. Egy-egy pillér (magassága 20 m.) már-
ványburkolata 35.000 lírába kerül. A munka úgy 
történik, hogy a pillér kapitelljeinek megerősítése 
után leszedik a stucco-burkolatot és az alatta levő 
vakolatból is egy kézvastagságú réteget, és ennek 
helyébe kerülnek a márványkockák, amelyeket külön-
féle olasz bányák szállítanak. 

M u n k á s - z a r á n d o k l a t t i s z t e l g é s e M e r r y de l 
Val á l l a m t i t k á r n á l . Április 21-én, mint fent rövi-
den jeleztük, együttesen a piemonti zarándokokkal, 
az államtitkár egy 60 tagú munkás-zarándoklatot fo-
gadott, amely a németországi kath. munkásszövet-
séget képviselte és 20 munkásból, 20 munkásnőből 
és 20 papból állott Fournelle nevű pap, nevezett 
egyesület ti tkárának vezetése alatt. Fournelle az ő 
beszédében az egyház szabadságának fontosságát 
emelte ki, amely biztosítéka a munkásmozgalom 
szabadságának és a keresztényi munka becsének és 
méltóságának, mert a keresztényi munka az égnek 
útja a munkásra nézve. Megköszönte továbbá a mun-
káskérdésben adott utmutatást, amelyet a Szentatya 
a Singulari quadam enciklikában adott nekik ; ezért 
való hálájukat fejezik ma ki 130.000 munkás, 32.000 
munkásnő és 1500 pap-igazgató nevében és abbeli 
igéretöket, hogy híven fogják teljesíteni a Szentatya 

Hemopatiai gyógyintézet Asthma, köszvény, görvélykor, idült és nehéz szív-, 
gyomor-, máj-, vesebajok és súlyos idegbajok (para-
lysis, tabes, álmatlanság) gyógyítására berendezve. 

_ « , „ . _ Bejáró- és fekvőbetegek részére. Mérsékelt árak. 
Budapest, V., Vaci-korili 18. S Z . I. Bevált, kipróbált kezelés! 
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kívánságait. A biboros a szónok szavaira válaszolva 
a Szentatya nevében megköszönte ragaszkodásukat és 
imáikat és megadta nekik a kért áldást, de a munkás-
enciklikára és a keresztény szindikátusokra nem tért 
ki beszédében. 

A « S o c i e t à E d i t r i c e R o m a n a » m e g e r ő s ö -
d é s e . Ez a római hírlapkiadó részvénytársaság adja 
ki a római Corriere ci'Italia, a bologna-i Avvenire 
d'ltalia, a milano-i l'Italia, a torino-i Momento és a 
toszkánai (Firenze) Messagero Toscano cimű kath. 
napilapokat. E lapok szellemével a Vatikán a mult 
év vége felé nem egészen volt megelégedve és azért 
az «Acta Apóst. Sedis» folyó évi 1. számában a S. 
Congreg. Relig. által megtiltotta a szerzetes házaknak 
e lapok járatását és olvasását, de utóbb, legalább a 
lapok közlése szerint, a Società Editrice alávetette 
magát a Vatikán kívánságainak, bár az «Acta Apóst. 
Setf/'.s»-ben még nem jelent meg a feloldó decretum. 

Most a Corriere d'Italia első lapján a Società 
Editrice mögött álló pénzintézetek (36, mind katho-
likus, legtöbbnek a neve is kifejezi ezt, pl. «Banca 
Cattolica di Ancona, di Benevento etc.») és a rész-
vénytársaság igazgatótanácsa 1 millió lira erejéig új 
részvényjegyzésre hívják fel a közönséget. Egy-egy 
részvény ára 25 l i ra; a részvények egy részére a 
régi részvényesek birnak elsőbbséggel. 

Az o r l é a n s - i s z ű z s z e n t t é a v a t t a t á s á n a k 
ü g y e . Jeanne d'Arc, az orléans-i szűz, mint tudjuk, 
eddig csak boldoggá van avatva (1909. április 11.). Most 
hire jön Rómából, hogy ápr. 15-én a S. Rituum Con-
gregatio egy antipraeparatorius ülést tartott Ferrata 
bíborosnak, az orléans-i szűz szenttéavattatási ügye 
előadójának («ponens»), lakásán, és az itt egybegyűlt 
praelatusok és theologus consultor-ok vizsgálat alá 
vették azon három csodát, amely a Boldognak köz-
benjárására a boldoggáavattatás óta állítólag történt. 

R ó m a a l a p í t á s á n a k é v f o r d u l ó j a . Ápr. 21-én 
szokták Bómában megülni Bóma városnak Romulus 
által történt alapításának évfordulóját. Az idei év a 
2667. év «ab Urbe condita», persze feltételezve azt, 
hogy Dionysius Exiguus valóban ab u. c. 755. évvel 
kezdette számítani a keresztény időszámítás aeráját. 
A Campidoglio-n a senatus nagy termében ennek 
emlékére az idén is április 21-én nagy fogadást tartott 
Nathan sindaco, amely alkalommal az olasz polgár-
mesterek Nathan-nak egy feliratos emlékpajzsot ad-
tak át, utána pedig a város megvendégelte a polgár-
mestereket. Este a város ki volt világítva és a város 
több terén zenekarok játszottak. 

CSUHA ANDRAS s z a f o ő . 

** * r e v e r e n d s - é s cimáda-készífő 
Budapest, IV., Papnevelde-u. 8, sz. II. era. 18/a. 

III. T U D O M Á N Y O S CIKKEK, <*> c*> <*> 
e*> e/a K Ö Z L E M É N Y E K , É R T E K E Z É S E K 

Magyar főpapok Rómában a IV. lateráni 
zsinaton. 

Hogy egy-egy nemzet fejlődésére, haladására 
idegen országok látogatása, más nemzetek alkotá-
sainak, vívmányainak megszemlélése nagy hatással 
van, ki tagadhat ja? 

Ma könyvek, képek, előadások űtján még némileg 
értesülhetünk a többi nemzetek műveiről, épületeiről, 
útjairól, szokásairól, alkotmányáról, hadseregéről stb., 
de a középkorban még ez sem volt lehetséges, hanem 
csakis az utazás, személyes tapasztalás és tanul-
mányozás ju t ta t ta a tudni, művelődni vágyó lelkeket a 
szükséges ismeretekhez. 

Azért nagyjelentőségűek voltak a középkorban a 
zarándoklatok, külföldi egyetemek látogatásai és az 
egyetemes zsinatok, a különböző nemzetek találkozó-
helyei. 

A XII.—XIII. századokban sűrűn tartott egyetemes 
zsinatok a magyar nemzetet is érdekelték, mert 
hiszen ő is a nagy keresztény család tagja volt, de 
eddigelé csak arról volt tudomásunk, hogy 1179-ben a 
III. laterani zsinaton jelen volt András, bácsi érsek, 
(Fejér. Cod. Dipl. II. 195.) 

Azért nagy örömmel pillantottam meg egyik 
német folyóiratban 1 azon összeírást, amely felsorolja 
«azon kardinálisok, pátriárkák, érsekek és püspökök 
neveit, akik Ince pápa egyetemes zsinatán jelen 
voltak» 1215-ben a lateráni egyházban. Még nagyobb 
örömmel láttam, hogy egész 1869-ig, a vatikáni 
zsinatig egyetlenegy zsinaton sem vett részt a magyar 
papság akkora számban, mint a IV. lateráni zsinaton. 

Ez összeírás érsekségek szerint a következőket 
említi, mint Magyarországból jelenlevőket: 

a] az esztergomi érsek, az egri, győri és váci 
püspökök, 

h] a kalocsai érsek, a váradi és csanádi püspökök, 
c) a spalatói érsek, a fári és nonai püspökök. 
Az egykorúaknak e feljegyzés elég volt, mert ők 

személyesen vagy hírből úgy is ismerték a felsorol-
takat, nekünk azonban így nagyon színtelen. Eleve-
nítsük azért fel egy kissé e névsort. 

Az 1215-ben kormányzó esztergomi érsek János 
volt, épen az, akit mostanában a napilapok nagyon 
emlegettek, mint elsőt azok közül, akik a kalocsai 
érseki székről az esztergomira mentek át. Sajnos, a 
napilapok ugyanekkor felmelegítettekegy régi, 1758-ból 
származó nagy tévedést, azt t. i., mintha e János 
érsek meraniai herceg és így idegen származású 

1 Neues Archiv für ältere deutsche Geschichtsforschung. 
XXXI. (1906.) 599. 1. 
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volt volna. Pedig e János előkelő magyar család 
tagja volt, hiszen 1205-ben világosan irja a nagy-
eszű III. Ince pápa róla, hogy azért helyezi Esztergom 
érseki székére, mert oda mást, mint magyart, nyugodt 
lelkiismerettel nem ültethetett.1 E János érsek lett 
aztán 1217—18-ban a király keresztes hadjárata ide-
jén királyi helytartó. 

Egri püspök volt a híres Ivatapán vagy Katpán, III. 
Béla és Imre királyok kancellárja, akinek családja 
a Komárommal szemben levő Katpán-monostorát 
emelte. 

Győri püspök volt Péter, előbb Imre király 
kancellárja és árvájának, III. László király úrfinak 
védelmezője. 0 is hozta vissza Ausztriából a korán 
elhunyt kis király holttestét hazánkba s temettette 
el Székesfej érvártt. 

Váci püspök volt Jakab, aki nemrégiben, 1213-ban 
foglalta el püspöki székét. 

Kalocsai érsek volt Bertót, Gertrud királyné 
öcscse s annyi szerencsétlenség okozója. 0 volt 
meraniai herceg s nem elődje. Nemsokára 1215 után 
hatalmas rokonai pártfogásával aquilejai pátriárka 
Ion, s így hazánkat elhagyá. 

A váradi püspöki széken Simon ült, akit okleve-
leink kiváló jogtudósnak tüntetnek fel. 

Csanádi püspök ez időben Dezső (Desiderius) 
vala, aki Imre király mellett 3 évig kancellároskodván, 
e méltóságra emelteték. 

A dalmáciai érsekségek közül 1215-ben csak a 
spalatói tartozott a magyar királysághoz, mert a 
zárait 1202-ben Velence elfoglalta. 

1215-ben Spalató érseki székén Bernát ült. Ez 
olasz származású férfiú s a magyar királyi udvarnál 
nagyon ismerős vala, mert Imre királyt ő nevelte s 
egy darabig a somogyvári apátságot is birta. Bóla 
eddig is tudtuk, hogy jelen volt az 1215-iki egye-
temes zsinaton, mert egyik kevésbé alázatos kanonok 
őt odaidéztette. Arról vádolta ugyanis e kanonok 
érsekét, hogy Grubity (latinosan Grubcius) nevű 
papot jogtalanul szentelt fel nonai püspökké, holott a 
választás nem is Grubityra, hanem ő reá, már mint a 
vádaskodóra esett. Az egyetemes zsinatnak azonban 
sokkal nagyobb teendői voltak, hogysem ily bírás-
kodásra ráértek volna.2 

Ezzel megmondtuk azt is, hogy hívták 1215-ben a 
nonai püspököt. 

A fári püspökség a most Lesinanak (horvátúl 
Hvar-nak) nevezett szigeten állott s püspökét 1215-ben 
Miklósnak hivták. 

Jelen voltak még a zsinaton a magyar király 
követei is, de ezek neveit nem ismerjük. 

Természetesen az érsekek, püspökök, királyi 
követek nem egyedül utaztak, hanem abban az időben 
épen nagy kísérettel. Ennélfogva a fényesen sikerült 
IV. lateráni zsinat lélekemelő hatása, az odautazás 
és ott tartózkodás sokféle tanulsága nem csupán az 
öreg, nemsokára kidűlő főpapokon nyilvánult, hanem 
az őket kisérő, segítő ifjú papokon és nemeseken is. 
Sok új ismeretet szereztek, sok jeles épület és művészi 
alkotás szeretetét hozták magukkal s ahol alkalmuk 
nyilt, fel is használták. 

Talán szükségtelen is megemlítenünk, hogy e 
IV. lateráni zsinat főcéljai a katholikus hitnek megerő-
sítése és a 1217-iki keresztes hadjáratnak előkészí-
tése valának. Mindenesetre becsületére válik a magyar-
nemzetnek, hogy amit a magyar király követei és a 
magyar főpapok megígértek, azt be is váltotta s 1217-
ben II. András király megindult a keresztes hadjáratra, 
holott a többi nemzetek mind késedelmeskedtek. 

Karácsonyi János dr. 

Ujabb adatok a zsidó nép egyptomi 
tartózkodásáról.1 

Ameddig csak egyedül a Szentírásnak némely 
helyein eléggé homályos adataira, a hagyományokra, 
valamint a százados tradíciókra támaszkodhatott a 
hit tudomány annak bizonyítására, hogy a zsidó nép 
valamikor tényleg az egyptomi uralkodónak is alatt-
valója volt, nem igen volt nehéz azoknak a kétke-
dőknek munkája , akik az egészet szemenszedett 
hazugságnak s dajkamesének deklarálva, nagyokat 
mosolyogtak ezeknek hallatára markukba. Azon idő-
ponttól kezdve azonban, amidőn Egyptom és Előázsia 
szorgalmas kutatói a feltárt leletek s emlékek révén 
új világot vetettek azon már -már közszájon forgott 
mesebeli népeknek s országoknak lakóira, s midőn 
végül a már rég kihalt népeknek nyelvemlékeit is 

1 Knauz : Monumenta eeclesiae Strigoniensis. I. 181. 1 E helyen is köszönetet mondok dr. A. Eberharter 
2 Wenzel: Árpádkori Okmánytár VI. 389. tanárnak, aki a legújabb adatokra volt szives figyelmeztetni. 
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sikerült nagy fáradság árán megfejteni, a bibliai 
zsidó népnek szokásai, viselt dolgai és egyptomi 
vándorlásaik is egészen új világításba helyeződtek és 
ezáltal a modern bibliai kritikának új, jelentős kor-
szaka kezdődött. 

Az alábbiakban azon kutatások eredményeiről 
számolunk be nagy vonásokban, amelyeket szabad, 
minden zsinórmértéket eleve elvető, nagynevű férfiak 
végeztek az ellentáborból e fontos kérdésnek felderí-
tése érdekében. De akarva, nem akarva, végül mégis 
csak az eddigi pusztán elbeszélő kath. bibliai kriti-
kának voltak kénytelenek igazat adni. Legvégül 
csoportosítani fogjuk azon kutatásokat, amelyek Izrael 
népének egyptomi tartózkodását is igazolják. 

W. Erbl1 azt mondja, hogy a zsidó nép egyptomi 
tartózkodásának kérdésében egyedül csak a Lea 
törzsek jöhetnek számításba. B. Stade2 pedig úgy 
vélekedik e kérdés mikéntjéről, hogy több semita-
eredetű nomád törzs Egyptomnak tőszomszédja volt, 
s ezek közül valamelyik, — talán a később kialakult 
Rachel törzs, — az egyre hódító és leigázó politikát 
folytató pharaók egyike által meghódítva, Egyptom 
fennhatósága alá helyeződött. Ed. Mager8 így í r : 
«Ein Nomadenstamm, der sich später den Söhnen 
Israels anschloss, mag wohl in Aegypten gewesen 
sein». 

J. Wellhausen4 a Hexateuch-ot magyarázó későbbi 
keletű adalékokat a leghatározottabb formában védi 
s ezek magyarázata alkalmával még hozzáfűzi azt, 
hogy nézete szerint Izrael ősatyáinak tulajdonképeni 
hazája az a földrész, amely Edom és Egyptom között 
elhúzódva, Palestina déli részében átmenetet képez 
a lakott terület és a tulajdonképeni sivatag között. 
Azután így folytatja magyarázatait: 

«E területtől Egyptom tulajdonképeni határa 
nincs is messze. Ha szigorú kritika alá vesszük a 
bibliai textust, úgy nemde kitűnik nyomban, hogy a 
Nilus-folyó menti országokban sohasem laktak izrae-
liták, hanem Gosen az a tartomány, ahol hazájuk 
keresendő, mert ez még Palaestina földjéhez tartozik. 
(Y. ö. Jozs. 10, 41; 11,16.) Különben az előbb említett 
téves nézet a görögöktől származik, akik azt Ará-
biához sorozták s dacára annak, hogy e terület lakos-
sága is leigáztatott az egyptomi uralkodók által, sok 
századon keresztül mégis nomád sémita népek legel-
tették ott nyájaikat, amelyért búsás haszonbéreket 
fizettek Egyptom urainak. Úgy tetszik nekem azonban, 
hogy Gosenben való tartózkodásuk alatt nem vala 
valamennyi zsidótörzs Egyptom urainak adófizetője»* 

1 W. Erbt: «Die Hebräer». — »Kanaan im Zeitalter der 
hebräischen Wanderung und hebräischer Staatengründung». 
Leipzig, 1896. 81. és köv. old. 

2 B. Stade : «Die Entstehung des Volkes Israel». Glessen, 
1899. 6. 11. old. (Weidenauer Studien-ben is). 

3 A «Weidenauer Studien» II. 9. (1908) 70. old. 
4 J. Wellhausen : «Die Komposition des Hexateuchs und 

der historischen Bücher des Alten Testaments». Berlin, 
1899. 344 old. (A «Weidenauer Studien»-ben is). 

«A Genesis szavait s értelmét latolgatva ki-
tűnik, hogy Jákob patriarcha fiainak Egyptomhoz 
való viszonya nagyon is homályos színben van meg-
örökítve. József, ennek későbbi családja és viselt 
dolgaik ellenben már élénkebben tárgyaltatnak a 
szent könyvekben. Az említetteknek története csak 
akkor kezd némileg elfogadható formát ölteni, amikor 
maguk is otthagyva eddigi hazájukat, bátyjuk hívását 
követve, Egyptom földjére költözködnek. Ekkor 
látunk, illetve tapasztalunk némileg elfogadható 
konzekvenciát a Genesis elbeszéléseiben. Addig azt 
hiába is keressük». 

«In Wirklichkeit sind vielleicht die Leastämme 
nie in Aegypten gewesen, sondern haben von ihren 
östlich angrenzenden Sitzen den stammverwandten 
Söhnen Rachels in Gosen zur Zeit des Auszuges die 
Hand geboten und sich erst damals zu einem Volke 
mit ihnen vereinigt». 

Wellhausen1 idézett müvében körömszakadtig 
védi azt a régi feltevést, hogy Egyptom földjére nem 
a már kialakult zsidó nép, illetve nemzet, hanem csak 
nomád sémita törzsek vándoroltak be, melyekből 
később, sok század multán alakult ki a tulajdon-
képeni bibliai zsidó nemzet. Okoskodását különben 
így formulázza: 

«Palästina déli részein elterülő steppék vala-
melyikéből, egy eddig még meg nem határozható 
időpontban, a sémita eredetű törzsek egyesülve, 
vándorbotot ragadtak és Egyptom keleti részeiben 
telepedtek le. E vándortörzsek sohasem laktak a 
Nilus mentén, hanem Gosen tartományban, amely 
geográfiái helyzeténél fogva inkább Arábiához tar-
tozva, a pharaók uralma alatt is nomád törzsek 
által bérelt legelő terület volt. Bár az egyptomi 
uralkodók fennhatósága alá tartoztak, azoknak kul tu-
rális vívmányaival nomád voltuk miatt is nem igen 
ismerkedtek meg, következésképen műveltségüket 
sem sajátították el. Mivel az egyptomiak szellemi 
produktumait nem fogadták el, ezért megtartva saját 
nyelvüket, szokásaikat s primitív műveltségöket, 
továbbra is nomád életet folytattak, amely leginkább 
bárány- és kecskenyájak tenyésztésében merült ki. 
Hogy mennyi ideig maradtak e pásztornépek Gosen 
tartományban, azt még ezideig a leletek révén sem 
lehetett pontosan megállapítani.» 

A. Jeremias'2' a bibliai elbeszélések nyomán a 
Patriarchák korának történeti menetét így képzeli el : 

«Az Ábrahám törzsatya köré egyre csoportosuló, 
hasongondolkodású, rokonfajú és egyvallású törzsek 
legelőször Dél-Kanadn-ban telepednek meg, Negeb 
közelében, a geográfiai néven szereplő Köves-Ard-
bidbany>. 

«Itteni letelepedésük után azonban, amidőn a 
1 Wellhausen: «Israelitische und jüdische Geschichte». 

Berlin, 1904. 12. és köv. old. 
2 A. Jeremias : «Das Alte Testament im Lichte des alten 

Orients». Leipzig, 1904. 226 és köv. old. 
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természetes szaporodást is figyelembe véve, ez a 
terület némikép szűknek bizonyult, az egyptomi al-
királyokkal, a bibliai pharaokkal is szorosabb érint-
kezésbe lépnek és Musru földjéig terjesztik ki birto-
kaikat. A bibliai éhinség idején azonban egy rész 
otthagyva az őshazát, Egyptom határait is túllépve, 
ott keres menedéket.» 

R. Kittel1 Izrael népe Egyptomban való tartóz-
kodásának kérdését magyarázza: «Az egész kérdés 
genezisét így képzelem el magamnak és ez talán 
a legvalószínűbb is: mindazon törzsek, melyek-
nek egyesüléséből a bibliai zsidó nép idők multán 
kifejlődött, tulajdonképen három nagy néptörzs. 
Az elsőbe azokat sorolom, akik Kanaan-t sohasem 
hagyták el, tehát a Kanaanitákat; a második az a 
nomád törzs, amely vándorlásai közben Egyptomot 
ís felkereste és ott letelepedett ; a harmadiknak végül 
azt tartom, amely sohasem volt Egyptomban, hanem 
állandóan a Sina-i steppevidéken tartózkodott, tehát 
az arab, sinai törzsek». 

Az imént felsoroltakból is kitűnik nemde, hogy 
mindezen tudósok sutba dobva az elbeszélő bibliai 
történetnek évezredes okmányi jellegét, a zsidó nép 
őstörténetét, valamint az abban szereplő egiptomi 
tartózkodást és vándorlásokat is, pusztán a «lehető-
ség» nagyon is ingoványos talajára támaszkodva s 
még a tudományos nagyképűsködésnek «valószínű-
ségét» is felhasználva, ebből szeretnék kihámozni az 
igazságot. A zsidó népnek Egiptomban való beván-
dorlását és Gozen tar tományban való tartózkodását 
a legellentétesebbül magyarázó, de azért magukat 
szaktekintélyeknek tartó tudósok konzekvensül ta-
gadják a bibliai elbeszélést és mosolyogva felette, 
csak saját, minden reális alapot merően nélkülöző 
«feltevéseik» segélyével igyekszenek kimagyarázni. 
E kérdés jellegét tekintve, nem vehető az tisztán 
történetinek, hanem tárgyánál fogva inkább a nép-
rajz tudományába való. Akárhogy is törjük magun-
kat, ily alapon azt képtelenek vagyunk elfogadható 
módon tisztázni. 

A következőkben azon eredményekre szeretnék 
1 R. Kittel: «Die alttestamentliche Wissenschaft in ihren 

wichtigsten Ergebnissen mit Berücksichtigung des Religions-
unterrichtes». Leipzig, 1912. 147 és köv. old. 

utalni, amelyek révén mintegy indíttatva érezték 
magukat az előbb említettek, hogy e kérdésre felelve, 
ebbeli nézeteiket kifejtsék. 

Még mielőtt áttérnék ennek taglalására, eleve 
jelzem, hogy Egiptom ókorából semmiféle okmá-
nyok nem kerültek még ezideig napfényre, amelyek 
Izrael népének ottani tartózkodását pontosabban 
igazolnák. Mivel a mondottak szerint kézzelfogható 
emlékek nem állanak rendelkezésünkre, kényte-
lenek vagyunk azokat elfogadni, amelyek ez ország 
földrajzi és kiváltságos gazdasági elsőségét igazolva, 
az ebből fakadó természetes népvándorlásoknak le-
hetősége mellett szólanak. 

Ilyenek pedig bőségesen találtattak a különféle 
kutatások folyama alatt. A könnyebb áttekintés végett 
két részre osztom őket. 

Az elsőkben többször lesz említés téve, hogy 
ázsiai vándortörzsek rendszeresen felkeresték Egip-
tom földjét. így mindjár t Merneptah (1250 körül 
Kr. e.) utódjának, II. Sethos uralkodásának nyolcadik 
esztendejében jelentik a határokon állomásozó hiva-
talnokok, hogy: «Mi megengedtük az edommenti 
beduintörzseknek, hogy vándorlásuk alkalmával a 
Tku (talán Sukkoth ?) melletti Merneptah várán 
átvonulva, a város melletti nagy kiterjedésű Mer-
neptah-tó vidéken barmaikkal eleséggyüjtés céljából 
a pharao legelőin letelepedhessenek.» 

E feljegyzés mellett még egy másikat is sikerült 
felfedezni, igaz ugyan, ez csak töredék. A feljegyzés 
tanúsága szerint egy magát megnevezni nem akaró 
magas közigazgatási hivatalnok Haremheb (1360 körül 
Kr. e.) uralkodása alatt parancsot ad alantas hiva-
talnokainak, hogy a barbárok — valószínűleg sé-
mita nomád törzsek értendők alattuk, akik állítólag 
éhség miatt nem tudnak élni — a nekik átengedett 
terület határait át ne lépjék. 

Az okmányok másik válfaja arról tesz tanúbi-
zonyságot, hogy az idegen országbeliek az új biro-
dalomban (1500-1200 Kr. e.) különféle telepeket 
alkottak s kiváló szellemi tehetségük miatt még a 
legmagasabb állami hivatalokba is bejutottak minden 
nehézség nélkül. 

A még manapság is méltán megcsodált két ha-
talmas Memnon-kolosszus valamikor III. Amenophis 

• • • • • • • • • • H M a H H B 1 Elíeiliiiii. 
g Juristes ®árfon 

hsrangfelszerelö é s 
harangállvány gyáros 

5 Bpest, Rozsa-u, 51-53. 
2 Kath. cég. Telefon 27-51. 
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tiszteletére épült templomhoz tartozott; az egyik 
fenmaradt okmány tanúsága szerint e nevezett 
templom syriai telepesekkel (vagy tán falvakkal) 
van köx-ülvéve s ezen telepesek mind fejedelmi utó-
dok. (Ez nézetem szerint egy kis túlzás.) Egy másik 
okmány adatai szerint Memphis mellett egy «He-
thikus szántóföld» lesz felemlítve.1 

- A híres Tell-el-Amarna-i diplomáciai levelezés-
ben többször tétetik említés egy Jauhamú nevű ma-
gas egiptomi közhivatalnokról. E név már maga is 
sémita eredetre vall. Az ázsiai fejedelmek (inkább 
kiskirályok) többször fordulnak az uralkodóhoz ab-
beli kérelmükkel, hogy viselt dolgaikat kitűnően 
ismeri az ő teljhatalmú, Jauhamú nevű hivatalnoka, 
mert az számtalanszor utazta már be országaikat, az 
itteni viszonyokat ennek révén kitűnően ismeri. Ez 
a Tell-el-Amarna-i feliratos emlékeken gyakran sze-
replő Jauhamú, IV. Amenophis uralma alatt élt és 
valószínűleg Jarimutci-ban székelt. Ő Syria kormány-
zója, az állami gabonatárak őre és kezelője volt és 
mint ilyen, különálló hadsereggel is rendelkezett.2 

A mondottakhoz hozzáfűzhetjük még, hogy a 
nilusmenti ország népei és Syria lakosai közt a 
kedvező geográfiái tagoltság folytán már jókorán szo-
rosabb gazdasági, ezzel járó kereskedelmi és ipari 
viszony is kifejlődött. A mesébe illő termékenységű 
deltavidék már a legrégibb korban csalogatta a közel-
fekvő Ázsia nomád törzseit s ezért az egiptomiak 
az esetleges kültámadásoknak elejét veendők, a suezi 
földszoroson, illetőleg földnyelven egy formális vár-
láncolatot építettek, amely később Egiptom történe-
tében a « fe jedelmek fala» néven igen nagy szerepet 
játszott. Eleinte csak kisebb törzsek nyugtalanították 
az országnak ezt az Achilles-sarkát, később azon-
ban, úgy 1700 táján Kr. sz. előtt a syriai beduin-
törzsek egyesülve, egy formális szövetséget alkottak 
abból a célból, hogy azt elfoglalják. SZÍVÓS kitartás-
sal sikerült is nekik az elernyedt egiptomiakat le-
győzni. Ez az u. n. Hilcsos vagy pásztornépek betörése 
és foglalása. 

Ha a fenmaradt Hiksos-korbeli emlékeket az 
egiptomiakéval összehasonlítjuk, úgy nagyon való-
színűnek látszik az a feltevés, hogy dacára annak, 
hogy ezen sémita eredetű törzsek idők multán az 
egiptomiak műveltségét úgy ahogy külsőleg elsajá-
tították, nem volt az bensőséges is, mert nem tudván 
eredetüket megtagadni, az ország határain túl lakó 
rokontestvérekkel mégis szorosabb viszonyban állot-
tak. Ha pedig ez így volt, úgy nagyon valószínű 
azon feltevés is, hogy a hiksos uralkodók, a be-
vándorolni óhajtó sémita törzseket ebbeli szándé-
kukban a legmesszebbmenő módon támogatták is, 
mert bennük csak erős párthíveket nyertek. 

1 Az emiitett okmányrészek W. Spiegelberg : «Der Aufent-
halt Israels in Aegypten, im Lichte der ägyptischen Mo-
numente» klasszikus művéből vannak véve. 

s V. ö. J. Heyes : «Bibel und Aegypten», 1904. 233. oldal. 

Ennek nyomán haladva, úgy hiszem, nem téve-
dek, ha azt állítom, hogy Jákob patriarchának egip-
lomba való költözködése a Hiksos-invázió idejében 
történhetett. Állításomat különben némikép az is 
támogatja, hogy a Hiksos-fejedelmek között az egyi-
ket Jakob-el-nek, a másikat meg Simeon-nak ne-
vezték. 

Ha nem is tagadható az a tény, hogy az ú j 
leletek révén meglehetős nehézségek is merültek fel 
az egyes kimagyarázások körül, annyit azonban már 
eleve is kijelenthetünk, hogy az Ószövetségnek ú. n. 
«mondái» és «dajkameséi» a minél nagyobb szám-
ban napfényre kerülő leletek révén reális értékben 
csak nyertek eddig. Stöhr Géza Ker. János. 

Mikor lettek házassági bontóakadállyá a 
nagyobb rendek? 

I. 
Amióta az egyház tételes törvényekkel írta elő 

papjainak a celibátust, büntetéseket is szabott a ne-
talán engedetlenekre. A legrégibb időktől kezdve 
egész sorát ismerjük a kánonoknak, melyek bűntető 
sanctiót tartalmaznak a celibátus megszegői ellen. 
Sok vitára adott azonban alkalmat az a kérdés, hogy 
mióta szerepel e büntetések közt a papi házasság 
érvénytelenítése, vagy más szavakkal, mióta bontó-
akadály a nagyobb egyházi r e n d ? 

Hogy ma a nyugati egyházban — mert arról van 
szó — a nagyobb rendek (a szubdiákonátustól 
felfelé) közjogi jellegű bontóházassági akadály, két-
ségtelen. De mikor lettek azzá, melyik az első törvény, 
mely ezt világosan megállapít ja? Ez a kérdés. 

Ha végig vizsgáljuk a szóbanforgó törvényeket, 
azt találjuk, hogy különféle büntetést állapítanak 
meg, de a felszentelés után kötött házasság érvény-
telenítésével sokáig nem találkozunk. 

Már a nevezetes 33. elvirai kánon és Siricius 
pápa (384—398.) ügylevelei is tartalmaznak büntetést, 
de ezek a felszentelés előtt kötött házasságnak a 
felszentelés után való folytatóira vonatkoznak, ép 
azért nem tartoznak tárgyunkhoz. 

A felszentelés után kötött házasságért elsőnek a 314. 
évi ancyrai zsinat1 állapít meg büntetést. Az a diákon, 
aki anélkül, hogy ehhez felszenteltetése előtt a püspök 
engedélyét elnyerte volna, házasságra lép, a klérusból 
kiesik és laikusok módjára vegye az áldozást (a 
ministerio vei clero cessare debebunt, laicam tantum 
recipientes communionem). Nem pusztán adminisz-
Irativ jellegű laicizálás ez a klérusból való eltávolí-
tás, hanem igazi büntetés. 

Ugyanilyen büntetést, t. i. a papi tisztségről való 
letételt állapít meg a 314—325. között tartott neoce-
sareai zsinat első kánonja arra az esetre, ha pap 

1 L. Roskovány, Coelibatus et Breviárium, I. 17—18. 1. 
Az alább említendő kánonok is mind megtalálhatók Rosko-
ványnál. 
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házasságot köt (Presbyter si uxorem duxerit, ordine 
suo moveatur), valamint későbbi törvények egész 
serege, melyekben letétel mellett már a javadalomtól 
való megfosztás, néha kisebb rendekbe való letaszítás, 
sőt kiközösítés is szerepel. Ilyenek Martinus Braca-
rensis 572-ből való 39. kapituluma (c. 1. D. XXVII.), 
a 441. évi I. orangei zsinat 23., a 461. évi I. toursi 
zsinat 2„ az 538. évi III. orleansi zsinat 7., a 952. évi 
augsburgi zsinat 1., az 1018. (vagy 1022) évi páviai 
zsinat 1., az 1072. évi roueni zsinat 15., az 1119. évi 
rheimsi zsinat 5. kánonja stb. 

Az ezen csoportba tartozó törvények tehát álta-
lában a depositiót állapítják meg a felszentelés után 
kötött házasság büntetéséül, de annak érvénytelen-
ségéről egy szót sem szólnak, sem az elválást nem 
követelik, amiből nyilván következik, hogy a házasság 
habár büntetendő, de érvényes volt. A házasságra 
lépett pap tilos cselekvényt követett el, büntetésből a 
klérusból kiesett s úgy tekintették, mintha mindig 
laikus volt volna, a házasságban azonban nem zavarták. 

Mittermüller ugyanazt vitatja,1 hogy már ezen 
törvények is tekinthetők a papi házasságot érvény-
telenítő törvényeknek és így lehetséges, hogy a nagyobb 
rendek a IV. és V. században, sőt esetleg korábban 
is bontóakadály voltak már, de teljesen magára 
marad ezen véleményével. És méltán, mert egyszerű 
tiltótörvények ezek, melyek sem kifejezetten, sem 
burkoltan nem árulnak el valamiféle érvénytelenítő 
jelleget. 

Vannak ezeken kívül olyan törvények, melyek a 
papok házasságát megbélyegző kifejezésekkel illetik 
s gyermekeiket törrényteleneknek, öröklésre képte-
leneknek mondják. A 655. évi IX. toledói zsinat szerint 
az ilyen házasság detestandum connubium, aliéna pol-
lutio,abelőleszármazógyermekek öröklésre képtelenek 
s azon templom rabszolgáivá lesznek, melynél atyjuk 
működött. A XI. századtól kezdve különösen gyakran 
találkozunk ilyféle meggyalázó kitételekkel. Az 1018. 
(v. 1022.) évi páviai zsinat szerint papnak akármilyen 
asszonytól származó fia vagy leánya örökre a templom 
szolgája. Ehhez hasonlóan nyilatkozik az 1031. évi 
bourgesi, az 1074. évi roueni, az 1078-i poitiersi 
zsinat. Adamus Bremensis nefanda connubia-ról 
beszél, II. Sándor, VII. Gergely pápák a papi házas-
ságot fornikációnak, a házas papot konkubináriusnak 
mondják. 

Mittermüller szerint ezen törvényekből már 

i Archiv f. kath. K. R., 1866. 3—17. 1. 

nemcsak hogy lehet, de meglehetős valószínűséggel 
lehet a papi házasság érvénytelenségére következ-
tetni, mert nem szabad feltételezni azt, hogy törvé-
nyes házasságot ily gyalázásokkal halmoztak volna 
el s törvényes házasságból származó gyermekeket 
törvényteleneknek minősítenének. Tehát a VI. és 
VII. században valószínűleg bontóakadály volt már a 
nagyobb rend. Wérnz1 sem tartja ezt kizártnak, 
mindamellett bevallja, hogy perdöntő érvet e helyek-
ből vonni nem lehet, mert többnyire partikuláris 
törvények ezek, mert máskép is értelmezhetők és 
mert vannak ugyanezen időkből olyan törvények, 
melyek elég világosan a papi házasság érvényes-
ségéről beszélnek. Hinschius2 is kiemeli, hogy e meg-
bélyegző kifejezések nem összeférhetetlenek a papi 
házasság érvényességével, sőt inkább mellelte beszél-
nek, mert ha csakugyan érvénytelen lett volna, az 
attól való elijesztésre nem kellett volna ilyen jelzőket 
használni, hanem egyszerűen megmondták volna, 
hogy érvénytelen. 

Egy más csoportba tartoznak azok a törvények, 
melyek vagy az asszony elbocsátását, vagy a hiva-
talról és javadalomról való lemondást, a papságból 
való kilépést követelik. Ilyen a 969. évi angolországi 
nagy zsinat s az 1060. évi toursi zsinat 6. kánonja. 
Eszerint a XI. század közepén még érvényes volt a 
papi házasság. Hefele is ugyanezt állapítja meg a 
toursi kánonból. Wernz e következtetést nem fogadja 
el. Szerinte legfeljebb csak nem hozható fel az érvény-
telenség mellett, de az érvényesség mellett sem. 

A XI. századtól kezdve sűrűn találkozunk oly 
törvényekkel, melyek a házas papnak feleségétől való 
elválását követelik vagy, ami ezzel egyértelműnek 
látszik, javulást írnak elő, büntetéssel fenyegetőzve, 
amíg az be nem következik. A kilátásba helyezett 
büntetés : felfüggesztés, a hivataltól való letétel, a 
javadalom elvesztése, sőt kiközösítés. Ilyen az 1063. 
évi római zsinat törvénye, így intézkedik maga 
VII. Gergely is, továbbá az 1089. évi melfi-i zsinat 
(mely felhatalmazza a fejedelmeket, hogy a meg-
javulni nem akaró szubdiákon feleségét személyes 
szabadságától megfosztva rabszolganőjükké tegyék), 
az 1107. évi troyes-i, valamint az 1123. évi I. late-
ráni, IX. egyetemes zsinat, melynek 21. kánonja el-
rendeli, hogy a papok, diákonok, szubdiákonok és 
szerzetesek házassága felbontandó s az elsorolt egy-

1 lus decretalium, 1904. IV. 580. 1. 
« System des kath. Kirchenrechts, 1869. I., 155. 1. 12. j. 

TORONYÓRÁKAT 
gyárt minden nagyságban, elsőrendű modern kivitelben a 6pás»1- Több éremmelkantete«. K«it-

Villamosóra és ioronyóragyár • 
Budapest, VI., Sziv-utca 32. : 

• i 
Budapest székesfőváros szerződéses torony- J 
órásai. Több arany éremmel kitüntetett. Költ- 5 
ségvetés díjtalan. Előnyös fizetési feltételek. Z 
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háziak bűnbánatra kötelezendők a szent kánonok 
határozatai szerint. («Presbyteris, diaconis, subdia-
conis et monachis concubinas habere seu matri-
monia contrahere penitus interdicimus, contracta 
quoque matr imonia ab huinsmodi personis disiungi 
et personas ad poenitentiam debere redigi iuxta sa-
crorum canonum definitiones iudicamus.») 
(Folytatjuk.) Sípos István dr. 

Egyházi járandóságok közigazgatási 
b e h a j t á s a . ] t közlemény. 

III. Hatósági hierarchia. 
A szorosan katholikus egyházi járandóságok 

körül felmerülő jogviták négyfokú felebbezési el-
járás alá tartoznak. Első fokon a főszolgabiró (pol-
gármester), másodfokon az alispán (városi tanács), 
harmadfokon a közig, bizottság, végső fokon a val-
lás- és közokt. miniszter bir a viták eldöntésére 
hatáskörrel. Ez a hatáskör, mint már fentebb érin-
tettük, delegált hatáskör természetével bir és igy 
rendeleti úton is megváltoztatható volna. A hatáskör 
és különösen a negyedik fokú felebbezési eljárás 
azonban sérelmes az egyházra és a parochusokra 
nézve, mert míg széles ez országban mindenki leg-
feljebb három forum előtt az igazságához jut, addig 
az egyháznak négy forum határozását kell kivárnia. 
Minthogy pedig ez az ügyintézés felesleges lassítására 
vezet, és minthogy a felebbezési hatóságok száma ez 
ügyekben miniszteri rendelettel is meg volna álla-
pítható, az egyház illetékes faktorainak, nevezetesen 
a püspöki konferenciának kellene oda hatni, hogy 
e négyfokú eljárás miniszteri körrendelet kibocsátá-
sával megrövidíttessék. A mostani forumok közül az 
alispán, mint aki a közigazgatási bizottságnak is 
tagja és helyettes elnöke, elhagyható volna és a jövő-
ben csak három forum előtt kellene, illetőleg lehetne 
az egyházi praestatiokat érvényesíteni. Soha és semmi-
féle körülmények közt a szorosan egyházi j á randó-
ságok körül felmerülő ügyekben a közigazgatási 
bíróság nem dönthet. Nem így a róm. kath. hitfele-
kezeti tanítók járandóságait illetőleg, amely j á ran-
dóságok kiszolgáltatásánál, a kötelezettség mértéke 
és jogalapjának, valamint pénzbeli egyenértéke körül 
felmerülő jogviták tekintetében a közigazgatási bíró-
ság hatásköre biztosítva van. (1896: XXVI. t.-c. 51. §.) 

IV. Felek a közigazgatási jogvitában. 
Tulajdonképen a felek a helyi egyházi egyház-

község és a magánfél, a kötelezett. A helyi egyházközség 
képviseletére jogosult a javadalmas, de csak akkor, 
hogyha csupán javadalmának haszonélvezetét és nem 
állagát illető ügy kerül döntésre, ellenesetben az egy-
ház hierarchiai szervezeténél és kormányzatánál fogva 
az illetékes egg házi főhatóság. Az egyházi főhatóság 
nyilatkozatát ily vitás ügyekben a vallás- és közokta-
tásügyi minisztérium mindig be szokta kérni, de erre 
a minisztérium kötelezve nincs. A kötelezettek lehet-

nek magánszemélyek vagy testületek, mindegyiköket 
oly személyek útján kell a jogvitába vonni, akik 
perbeli képviseletökre is jogosítva vannak. Az egy-
ház jelentkezik e közigazgatási jogvitákban rend-
szerint mint panaszos, mint panaszlott csakis akkor, 
hogyha az egyház által kötelezett közigazgatási úton 
akarja megállapíttatni, hogy kötelezettsége nem áll 
fenn. Az egyház minden esetben tehát mint jogosított 
fél áll szemben kötelezett alanyokkal. 

V. Az eljárás a közigazgatósági hatóságok előtt. 
A panasz szóval vagy írásban adatik be a fő-

szolgabírónál. A főszolgabiró köteles a panasz szóbeli 
tárgyalására határnapot kitűzni, arra a panaszost, a 
panaszlottat szabályszerűleg megidézni. A tárgyalási 
határnapon felek tény- és jogelőadásaikat előadják, 
bizonyítékaikat előterjesztik. A közigazgatási hatóság 
azonban nemcsak a felek által produkált bizonyí-
tékok alapján itél, hanem hivatalból köteles mind-
azokat a bizonyítékokat beszerezni, amelyek az ügy 
tényállását tisztázzák, és egyáltalán az ügy tényállá-
sát hivatalból tisztázni. Az eljárásban tehát a tár-
gyalási elv mellett tág érvényesülése van a nyomo-
zási elvnek is. 

Rendkívül fontos az egyházi praestatiok körül fel-
merült jogvitáknál a bizonyítás. Mivel és mit kell 
bizonyítani? A párbér, a párbérszerű járandóságok, 
valamint a kegyúri szolgáltatások körüli jogvitáknál 
nem elég a canonica visitatio felmutatása, ha a 
panaszlott azzal ellenkező gyakorlatot állít. A kul-
tuszminisztérium állandó gyakorlata, hogy az oly 
közigazgatási határozatokat feloldja, ahol a canonica 
visitatioval ellentétben lévő állandó gyakorlatra tör-
tént hivatkozás, és a gyakorlat mibenállása ki nem 
vizsgáltatott. 

A gyakorlat kivizsgáltatására tehát a lelkészek-
nek mindig súlyt kell helyezniök, ha az eljárás fel-
oldását kockáztatni nem akarják. A közig, hatóság 
tartozik a bizonyítékokat hivatalból is beszerezni, de 
amennyiben a bizonyítékok hivatalból a felek út-
mutatásai nélkül be nem szerezhetők, a bizonyítékok 
megjelölésében rejlő bizonyítási teher az általános 
jogi elvek szerint oszlik meg. Igy pl. aki a canonica 
visitatioval ellenkező állandó gyakorlatot állít, annak 
kell megjelölni bizonyítékait is, ha a hatóság a 
bizonyítékokat hivatalból másként beszerezni nem 
tudja. Viszont, ha valaki azt állítja, hogy a kegyúri 
kötelezettség az adott esetben nem dologi teher, de 
személyi, ő tartozik a hivatalból meg nem szerez-
hető bizonyítékokat produkálni. Ugyanígy, ha valaki 
azt állítja, hogy a hívőket nem terheli a kegyúri 
kötelezettséggel járulékos kézi- és igásnapszám. 

Az elsőfokú közigazgatási hatóság vagy helyt ad 
a kérelemnek és panaszlottat végrehajtás terhével 
elmarasztalja, vagy pedig a panaszt elutasítja; ha a 
panasz tárgyalása előtt azt találná, hogy hatásköre 
nincs, visszautasítja. 

Ha a kérelem megállapításra irányul és a meg-
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állapitási érdek igazoltatik, a határozat csak a kérelem 
tekintetében határoz. 

VI. Jogorvoslatok. 
A közigazgatási elsőfokú hatóság határozata ellen 

a meg nem elégedő fél, a határozat kihirdetésétől, 
illetve kézhezvételétől számítódó 15 nap alatt feleb-
bezéssel élhet a másodfokú, innét a harmad-, végül 
a negyedfokú hatósághoz. A másod- és harmadfokú 
hatóság az alsóbbfokú hatóság határozatát újabb 
bizonyítás felvétele nélkül vagy helybenhagyja, ha a 
tényállás tiszta és a jogalkalmazást helyesnek találja, 
ugyancsak ú j bizonyítás felvétele nélkül megváltoz-
tatja, lia a tényállás tisztázva van, de a jogalkalma-
zást helytelennek találja, vagy a bizonyítás kiegészí-
tését elrendeli, ha a tényállást még tisztázottnak nem 
látja, és a kiegészített bizonyítás alapján hoz meg-
változtató vagy helybenhagyó határozatot. A másod-
és harmadfokú közigazgatási hatóság a netán szük-
séges bizonyítás-kiegészítést a főszolgabíró, tehát az 
elsőfokú hatóság útján eszközölteti és maga bizonyí-
tást közvetlenül nem szokott felvenni. A miniszté-
rium ugyanily módokon határozhat, csakhogy miután 
csupán az iratok alapján határoz és ha a bizonyí-
tást kielégítőnek nem találja, a harmadfokú határo-
zatot feloldja és a bizonyítás bizonyos irányban való 
kiegészítése után hozandó újabb és ismét megfeleb-
bezhető határozat meghozatalára utasítja a harmad-
fokú hatóságot. 

Amennyiben a felsőbb hatóság azt találja, hogy 
az alsóbb hatóság hatáskör hij ján jár t el, határozatát 
megsemmisíti. A megsemmisítés ellen ugyancsak 
felebbezésnek van helye, azonban ha a megsemmi-
sítő határozatot a felsőbb hatóság helytállónak nem 
találja, feloldja és a megsemmisítő határozatot meg-
hozott hatóságot újabb érdemi határozat meghoza-
talára utasítja ; ez ellen a határozat ellen, ha nem a 
végső fokú hatóság hozta, ú jabb felebbezésnek van 
helye a végső fokú hatóságig. 

Ennek az eljárásnak, amint nyomban látható, 
különösen a jogorvoslati részében, igen súlyos hibái 
vannak ; amelyek egyszerű kultuszminiszteri rende-
lettel eliminálhatók volnának. Ezt a kultuszminisz-
teri rendeletet a püspöki konferencia nehézség nél-
kül kieszközölhetné. Egyik súlyos hiba, hogy a hatás-

kört megállapító felsőbbfokú (másod- vagy harmad-
fokú) határozatkülönappellálható. Ki kellene mondani, 
hogy a hataskörmegállapító határozat ellen külön 
jogorvoslatnak akkor sincs helye, hogyha az alsóbb 
hatóság hatáskörmegtagadó végzésének megváltozta-
tásával hozatott. Ki kellene továbbá mondani, hogy 
a jövőben a bizonyítás hiányossága esetén a kultusz-
minisztérium a határozatot nem oldja fel, hanem 
a bizonyítás kiegészítését közvetlenül elrendeli, azt 
közvetlenül a főszolgabíró útján eszközölteti és a 
felterjesztett bizonyítási anyag alapján határoz. En-
nek a rendelkezésnek megvolna az a hatása, hogy 
az eljárást nagyon elnyújtó többszörös határozást 
feleslegessé tenné; és az alsóbbfokú hatóságot egy 
újabb és tulajdonkép felesleges határozat meghoza-
talától mentesítené. Teljes analógiája mutatkozik en-
nek az eljárási szabálynak a sommás eljárásban és 
az új polgári perrendtartásban. A törvényszék, ha a 
bizonyítás kiegészítését rendeli el, nem köteles a 
határozatot feloldani, hanem maga is felveheti a 
bizonyítást és közvetlenül határozhat. A felsőbb köz-
igazgatási hatóságok, valamint a minisztérium eddig 
sem vett fel közvetlenül bizonyítást, azt a javasolt 
reform után sem fogja tenni ; hanem a bizonyítás 
kiegészítését önmaga fogja elrendelni és a megbizott 
főszolgabíró út ján foganatosíttatni. Mert mikor se a 
közigazgatási bizottság, se az alispán közvetlenül 
bizonyítást nem vesznek fel, hanem azt a megkere-
sett vagy kiküldött főszolgabíró út ján vétetik fel, 
mire való a hiányos tényállás alapján hozott határo-
zatokat feloldani és a tényállásnak a kiküldött által, 
történt tisztázása után leendő újabb megfelebbezhető 
határozathozatalra utasítani, amikor a feloldó hatá-
rozat rendszerint az eldöntés jogi elvét is megadja. 
Hiszen a harmadfokú közigazgatási hatóság se egé-
szíti ki közvetlenül a tényállást, ennélfogva a har -
madfokú közigazgatási hatóság sem határoz más-
ként, mint a beterjesztett iratok alapján, ha tehát 
ú jabb határozatot hoz és ez megfelebbezhető, e hatá-
rozattal az ügy semmivel jobban tisztázva nincs,mintha 
a minisztérium a kiegészített tényállás alapján köz-
vetlenül határozna. 

Annak az ellenvetésnek, hogy a minisztérium a 
kiegészített tényállás felett elsőfokban határozna, 

Órakülönlegességek nagyszerű választékban. 
Hires Schaffhauseni, 
O m e g a , G l a s h ü t t e , 
Eterna, P a t e c k stb. 

szerkezetek. 
Acél, ezüst v. arany, művészi 
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lényeges értéke nincs, mert egyrészt pusztán elmé-
leti jelentőségű, másrészt csak akkor volna helyt-
álló, hogyha vagy az ügyek elintézésének alapossága 
szenvedne, vagy a legfelsőbb hatósághoz kerülő ügye-
ket nagymértékben szaporítaná. Egyik sem áll és így 
az ügyintézést gyorsító ez a reform, amely az ed-
dig csigalassúsággal folyó eljárást megrövidítené, igen 
kívánatos. Arányi István dr. 

(Folytatjuk.) 

0 H V. K Ö N Y V K R I T I K A z n 
Q H 

Dr. H e i n r i c h S w o b o d a : D i e k l e e d e s 
(juten H i r t e n . Ein pastoral-theologischer Konflikt 
und dessen Lösung. Mit einer statistischen Tafel. 
Erweiterter Abdruck aus der «Katholischen Kirchen-
zeitung». Wien, 1913. 8° 40 lap. 

Még nem zárult le a vita, amely Désers Leó 
párisi lelkész és Sivoboda H. praelatus között a párisi 
lelkipásztorkodás kérdésében megindult. Még nem 
tették le a küzdő felek a harcias fegyvert. 

Désers higgadt fejtegetéseit, tárgyilagos felvilá-
gosításait nem vette Swoboda egyszerűen tudomásul. 
Felhívásnak tekintette a további mérkőzésre. Fel-
vonultatta tehát ütegeit a «Salzburger Kirchenzeitung» 
hasábjain. Onnan intézte ú jabb ostromát azon bástyák 
ellen, amelyek a párisi lelkész igazait körülsáncolják. 

Lassan indul meg a további folyama alatt mind-
inkább erősbödő ostrom. Désers határozott fellépése, 
alapos érvelése nem tévesztette hatását. Úgy látszik, 
mélyebb benyomást gyakorolt Swoboda tollára, amely 
szabadabban és messzebbre kalandozott, mint kellett 
volna. Bizonyos ingadozás, habozás vehető észre az 
újabb kiadvány első lapjain. Mintha nem tudna a 
t. szerző azonnal határozni az álláspontra nézve, 
amelyet a fegyvereit igen ügyesen forgató védővel 
szemben elfoglalnia kellene. 

Nem minden erőltetés nélkül örömét nyilvánítja 
először Désers síkra szállása felett. Abban a meg-
győződésben van, hogy fellépése szélesebb körű 
érdeklődést fog kelteni munkája iránt. Hiszi, hogy 
hozzá fog járulni azon eredmények kivívásához, 
amelyek megvalósítása szemei előtt lebegett. Majd 
csodálkozását fejezi ki afelett, hogy bonckés alá 
vette munkáját . Eddigelé egyetlen bírálója sem 
fedezett fel benne semmit, ami kifogásolás tárgyát 
képezhette volna. Nemis tudományos alapokon nyugvó 
vita-irat az. Inkább valamely «jól szervezett támadás» 
eszköze, amelyet «célzatosság» sugalmazott és vezérelt. 
Nem is reményli ennélfogva, hogy ellenfelét meg-
győzhesse. Mindazáltal meg akarja azt kísérelni. 
A dolog mélyére fog hatolni. Talán behatóbban fog 
a szőnyegre került kérdésekkel foglalkozni, mint azt 
«a lelkész úr» óhajtaná. 

Mielőtt mégis a nagy mélységekbe bocsátkoznék, 

körültekint a szabadban. Humorosan, de eléggé ért-
hető célzásokkal mentegeti magát és munkáját . 

Hangsúlyozza, hogy munkájának megírásánál 
nem személyi tekintetek, hanem kizárólag a tárgyi-
lagos bírálat elvei vezérelték. Szabadon nyilvánította 
véleményét. Lehet, hogy egyes kitételei erősek. Nem 
kellett volna azonban szavainak mindjár t más értéket 
tulajdonítani. Nem kellett volna azokat a mimosa 
érzékenységével fogadni ! Sebeket ütni tehát szabad. 
De azok sajgását érezni — nem ! 

Hivatkozik továbbá azokra a fáradságokra, nehéz-
ségekre, áldozatokra, amelyekkel munkájának meg-
írása össze volt kapcsolva. Megengedi, hogy a rajzok, 
amelyekkel a munkát helyenként élénkíteni töre-
kedett, talán nem egészen hűek. A munka alapgondo-
lata, lényege és következtetései azonban helyesek. 

A munka általános becsét és értékét Désers nem 
vonta kétségbe. Észrevételei csak azokra a részle-
tekre vonatkoznak, amelyek a párisi viszonyokat 
ismertették, de eltávolodnak az igazságtól. Azokat a 
képeket kifogásolta csupán, amelyekből a jó kép 
főkelléke, a hasonlatosság hiányzik. 

A t. szerző fentebb érintett mentegetőzése akarat-
lanul is •— beismerése annak annak a túlzásnak, 
amelyet a párisi viszonyok bírálata körül nem sikerült 
elkerülnie. Pedig nem lett volna nehéz elkerülnie. 
Alapos okot a kátói kritikára nem találhatott. Ki-
tűnik ez minden kétséget kizárólag Désers adataiból. 

Bizonyítja az a körülmény is, hogy a viszon-
válasz óvatosan átsiklik a védelem által felsorolt 
tényeken. Összegezi azokat. Pontokba foglalja. Gú-
nyos megjegyzésekkel kíséri. Cáfolásukba azonban 
nem bocsátkozik. Inkább azt a kevésbbé Ízléses fel-
hívást intézi Désershez, hogy miután a t. szerző 
munkájával nincs megelégedve és kifogásokat emel 
ellene, írjon ő könyvet a nagy városok lelki gondo-
zásáról ! 

Hosszasan foglalkozik még a plébániai körze-
tekkel. Ez az a kérdés, amelyről megjegyzi, hogy azt 
oly «mélyrehatóan» fogja tárgyalni, hogy alig vívja 
majd ki Désers tetszését. 

Jól ismeri a párisi papság azokat a nehézségeket, 
amelyek a lelkipásztorkodás terén a plébániák túl-
ságos népessége miatt felmerülnek. Tudatában van 
a helyzet e visszásságának. Nincs azonban hatal-
mában, hogy azt egy varázsütéssel eltüntesse, meg-
változtassa. 

Nem ismeretlen, hogy Páris fenkölt szellemű 
érsekének, Amette bibornoknak is egyik főgondját a 
a plébániai körzetek szűkebb határolása és a hivek 
számának csökkentése képezi. A sűlyos viszonyok 
között azonban, amelyekkel a kath. egyháznak jelen-
leg Franciaországban és különösen Párisban küz-
denie kell, az ily nagyszabású tervek keresztülvitele 
és foganatosítása oly akadályokba ütközik, amelyeket 
vajmi nehéz elgördíteni. 

Általában sem könnyű ma a lelkészkedő papság 
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munkája Párisban, kétszeresen súlyos a körülmények 
mostohaságánál fogva. Végezi azonban a papság 
felelősségteljes munkájá t lelkiismeretesen és oda-
adóan. Oly kitartással, annyi önfeláldozással él hiva-
tása kötelmeinek, hogy elismeréssel kell iránta adózni. 
Nem lehet, nem szabad lekicsinyelni. 

Nyugodtnak, tárgyilagosnak kell lennie a tollnak, 
amely e munka ismertetésére, taglalására, méltatá-
sára vállalkozik. Óvakodnia kell attól, hogy a kard-
hoz hasonlítson, amely a harc hevében nem ügyel 
arra, hogy merre, minő sebeket osztogat. 

Waller Gyula dr. 

K i r c h l i c h e s H a n d l e x i k o n . Ein Nachschlage-
buch über das Gesamtgebiet der Theologie und ihrer 
Hilfswissenschaften. Unter Mitwirkung zahlreicher 
Fachgelehrten herausgegeben von Professor Michael 
B u c h b e r g e r . Erster Band: A—H. München, 1907. 
XVI+2072 hasáb. Lex. oktáv. Ára 30 K. Zweiter 
Band: I—Z. U. o., 1912. 2832 hasáb. Ára 42 K. 

Hat évvel ezelőtt, 1907-ben még a gazdag német 
theologiai irodalomban is feltűnésre számottartó 
mű megjelenése keltett méltó örömet. Ez a mű a 
Buchberger, akkoron regensburgi tanár, direkciója 
és háromszáz kiváló munkatárs közreműködése mel-
lett szerkesztett kétkötetes «Kirchliches Handlexikon»-
nak háromévi szorgalmas munka után összeállított 
I. kötete volt. A II., záró kötet megjelenését már 1908-ra 
remélték a kiadók ; nem lehet azonban csodálni, 
hogy az ilyen óriási anyagot felölelő és járat lan 
embernek szinte el sem képzelhető munkát igénylő 
mű befejezése a szándékolt időre nem sikerült és a 
lexikon utolsó ívei csak az 1912. év folyamán kerül-
tek ki a nyomdából. 

Most azonban, mikor már teljes egészében áll 
előttünk a német theologiai irodalomnak ez az u jabb 
büszkesége, illik, hogy a magyar theologusoknak 
szakfolyóirata is megemlékezzék róla. Hiszen a ma-
gyar theologus ezentúl bizonyára sokszor fog e lexi-
kon után nyúlni, nemcsak azért, mert nyelvét vi-
szonylag legtöbben értik nálunk, hanem azért is, 
mert az angol (The catholic Encyclopedia) vagy a 
francia (Dictionnaire de Théologie catholique, Paris, 
Letonzey et Ané) nyelvű, kitűnő, legújabb lexikonok-
nak, amint terjedelme, úgy ára is jóval nagyobb. 

Hazai körökben eddigelé a Herder-féle Kirchen-
lexikon örvend szélesebbkörű elterjedtségnek. Korunk 
theologusa többször tapasztalhatta azonban, hogy a 
Wetzer-Welte munkája ma már nem képes azt a 
kielégítő szolgálatot nyújtani, amit évek hosszú során 
át kétségkívül megfelelően nyújtott. De nem is lehet 
elvárni, hogy egy lexikon, amelyiknek első kötete 
1886-ban jelent meg, amely tehát az azóta folyó 
lázas tudományos kutatások eredményeit fel nem 
használhatta, főleg történeti és biblikus kérdésekben 
a mai tudomány színvonalán álljon. Úgy tudjuk, 
hogy tényleg készül is a Herder Kirchenlexikon-

jának harmadik kiadása; de teljesen jogos volt egy 
új lexikon után való vágyakozás is. Ezt a vágyako-
zást elégítette ki az itt ismertetett műnek elkészülése. 

A két hatalmas kötetre terjedő alkotás teljesen 
megérdemelni látszik azt az elismerést, amivel meg-
jelenését a tudományos világban fogadták. A lexi-
konban manapság már a komoly tudós is kipróbált 
fegyvertársát lát és keres. A detail-kutatások hihe-
tetlen föllendülése következtében ugyanis napról-
napra annyi új meg új terület nyílik meg a tudo-
mány számára, hogy még a szaktudósnak is ugyan-
csak résen kell lenni, hogy csak a saját speciális 
szakában is a kor színvonalán maradhasson ; a többi 
tudományszak munkásai által hangyaszorgalmú mun-
kával felkutatott új eredményeket is figyelemmel 
kisérni azonban ma már lehetetlenség. Ebben a kö-
rülményben lehet tehát felfedeznünk egy jó lexikon-
nak fontosságát, de egyúttal kellékeit is. Amit egy 
jó lexikontól várunk, az az, hogy szaktudósok tollá-
ból lehetőleg röviden megismertessen mindennel, 
amit a mai tudomány erről vagy arról a kérdésről 
tanít. És az ismertetett «Kirchliches Handlexikon» 
úgy munkatársaiban, bő tartalmában, rövidségében, 
mint a kiállítás Ízlésességében oly tulajdonságokkal 
ékeskedik, amelyek nemcsak kétségkívül borsos árát 
teszik előttünk megérthetővé, hanem amelyek feljogo-
sítják arra a reményre is, hogy új kiadásaiban év-
tizedeken át hasznavehető segítséget fog nyújtani a 
theologusoknak. 

A lexikonban feldolgozást nyert a theologia 
minden ága és a szorosan vett theologián kívül 
mindaz, ami az egyházzal vagy a theologiával vi-
szonyban áll, úgymint a szociologia, az egyházi mű-
vészetek, egyházi geografia, statisztika stb. Külön 
cikkelyek tárgyalnak a világ valamennyi püspöksé-
géről és csaknem minden apostoli vikáriátusról és 
prefekturáról. Különös figyelemben részesült a ha-
giografia és a biografia is. Az új kutatások eredmé-
nyét a munkatársak igyekeztek felhasználni és ezáltal 
nem egy érdekes kontroverz kérdést minél teljesebb 
és sokoldalú világításba helyezni. V. ö. pl. a loretói 
házról (II. 699—701.), Nep. szent Jánosról (II. 128— 
129.), Szent Ursula és társairól. (II. 2528—30.) Az 
egyes cikkek végén közölt bibliográfia, valamint a 
kiegészítő cikkekre való gyakori utalás szintén emelik 
a lexikon értékét. Azt hisszük, hogy a kivétel nélkül 
aláírással ellátott cikkelyeknek tudományos megbíz-
hatóságáról már a munkatársak fényes névsora is 
kellőképen kezeskedik. Közülük csak Koch, Lehm-
kuhl, Sepp, Holzhey, Döller, Pohle, Schlögl, Paulus, 
Nisius, Belser, Schindler, Krose, Fonck, Mausbach, 
Peters neveit elég legyen megemlíteni. Hogy a fel-
dolgozott nagy anyagot — 25.000 cikkely! — két 
kötetben el tudták helyezni, nagy része van benne 
a szövegben ügyes kézzél alkalmazott gyakori rövi-
dítéseknek, valamint a többször idézett munkák 
siglum által való jelzésének. 
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Egy megjegyzést azonban minden elismerésünk 
mellett sem tudunk elhallgatni. Sajnálattal láttuk, 
hogy munkatársul nem nyertek meg egyetlen magyar 
theologust sem, aminek aztán az lett a következ-
ménye, hogy az idegen szerzők által magyar dol-
gokról írt részek nem tűnnek ki azzal a feltétlen 
megbízhatósággal, amilyet e nagy műnek minden 
sorában szerettünk volna felfedezni. Példa gyanánt 
említjük a következő tévedéseket: Szent Imre nem 
egyenlő «Henricus dux»-szal, és ünnepe se november 
4-én van, hanem 5-én. (I. 1285.) Tévesen írja a lexi-
kon, hogy Egerben két felszentelt püspök van a 
káptalanban (I. 1335.); az I. kötet megjelenésekor 
is csak egy volt, jelenleg egy sincs. Pozsony-
ban nincs «Priesterseminar», csak kisszeminárium. 
A nagyszombati kisszemináriumot meg nem is említi. 
(I. 1764.) Budapest egy részét tévesen sorozza be a ka-
locsai egyházmegyébe, mikor így ír : «Die Erzdiözese 
umfasst die Komitate Bácsbodrog, Csongrád und 
teiliv. Budapest». (II. 266.) Az sem áll, hogy a tin-
nini püspök a kalocsai segédpüspök. (II. 418.) Tel-
jesen téves állítás, hogy csak Németországban («nur 
im Deutschen Reich») érvényes a protestáns pásztor 
előtt kötött vegyesházasság (II. 980.); a «Provida»-
ban nyújtott kedvezményt ugyanis Magyarország is 
megkapta. Hám János, néhai szatmári püspök még 
nincs boldoggá avatva. (II. 2287.) A Magyarországról 
szóló bibliográfiában ugyan kár volt idézni Wolfs-
gruber : Kirchengesch. Österreich-Ungarns c. művét, 
mert az a könyv «az alaposságáról méltán hires 
német tudománynak nem nagy dicsőségére szolgál». 
(Kath. Szemle. 1910. 690. 1.) Hittudományi karunk 
egyháztörténeti tanárát se «Luksicz»-nak hívják (II. 
2592.). Mindenesetre kákán csomót keresés volna 
ezeket a tévedéseket főbenjáró hibáknak nevezni. 
De minek megtűrni ilyen szépségfoltokat, mikor oly 
könnyű lett volna azokat elkerülni ! 

A lexikon teljes értékét persze csak a hosszabb 
használat után lehet majd megállapítani. Annyit 
azonban már most is konstatálhatunk, hogy a német 
theologiai irodalom igazi kinccsel gyarapodott, és 
elmondhatjuk róla, amit egy német író mondott 
nemrégiben egy hasonló tárgyú francia munkát is-
mertetve : Bárcsak magyar ember írta volna. Utinam 
nosier esses! Tóth Tihamér dr. 

VI. KATHOLIKUS VILÁGSZEMLE 

Ausztria. 
A salzburgi «Kath. Universitätsverein» köz-

gyűlése . Április 13-án tartotta meg ez az egyesület 
Salzburgban 30-ik közgyűlését. Az egyesület irodaigaz-
gatója, Rohrmoser, a közgyűlésnek bejelentette, hogy az 
egyesület által eddig gyűjtött egyetemi alap jelenleg 
4.253,807 koronára rúg, amelyből 500,000 koronát mult 
évben a felszabadult kisszeminárium épületének meg-

vásárlására fordítottak. Egyelőre ezt az épületet privát 
lakóknak adják ki és ily célra átalakították és beren-
dezték, míg majd elérkezik az idő, hogy az egyetem 
céljaira felhasználhatják az egész épületet. Az eddig 
gyűjtött könyvtárat (50.000 kötet) máris áthelyezték 
ezen egyetemi épületbe. Az «Universitätsverein» mult 
évi bevételei 208,212 71 K-ra emelkedtek (kétszerannyi 
mint 1911-ben), amely összegben több nagy tételt a bécsi 
eucharisztikus kongresszus alkalmából adtak az illető 
jótevők ; könyvekből is sok adomány jutott a mult 
évben az egyesülethez, többi közt egy 3000 kötetes ma-
gánkönyvtár. 

Franciaország. 
Jeanne d'Arc ünneplése Párisban és Orléans-

ban. Páris város parlamenti képviselői falragasz útján 
hívják fel Páris lakosságát, hogy Jeanne d'Arcnak 
május 4-én Párisban megülendő ünnepén adjanak ez év-
ben különösen is kifejezést kegyeletöknek. A kiáltvány 
így szól : 

«1899. január 8-án a francia szenátus a következő 
határozatot hozta : «A francia köztársaság évenkint meg-
üli Jeanne d'Arc ünnepét, mint a patriotizmus ünnepét». 
1912. március 24-én, mikor a szenátus előterjesztése 
újból a kamara elé került, Poincaré miniszterelnök, a 
jelenlegi köztársasági elnök kijelentette, hogy a kormány 
pártolja Jeanne d'Arc ünnepének nemzeti ünneppé tételét, 
mert az ő emléke minden franciát érdekli. A kamarai 
bizottság el is fogadta a szenátusi javaslatot, a párisi 
községtanács is két szótöbbséggel ahhoz hozzájárult. 
Ily körülmények közt, nem várva be a kamara végleges 
elhatározását, mint a nép érzületének tolmácsolói, úgy 
érezzük, hogy fel kell hívnunk polgártársainkat házaiknak 
május 4-én este való kivilágítására és azoknak e napon 
nemzeti szinű zászlókkal való felékesítésére.» 

A kiáltvány továbbá közli, hogy május 4-én (vasár-
nap) reggel a Bourbon-térről fog elindulni két menet a 
Párisban levő két Jeanne d'Arc-szoborhoz, hogy azokat 
megkoszorúzzák virágokkal ; a kiáltvány kéri a párisi 
nép tömeges részvételét. 

Orléans város május 7. és 8-án ünnepel. A polgár-
mester és a püspök közt még mindig éles levélváltás 
folyik. Az előbbi tagadja, hogy csak egy körmenet vonul, 
szerinte a polgári körmenet külön körmenet, és a püspök 
köteles a polgári körmenet elé menni. A polgármester 
azzal indokolja a polgári körmenet külön vonulását, 
hogy másképen (sic ! hinc illae...) a hatóságok és 
katonaság nem vehetnének részt a körmenetben. (Értsd : 
szerinte egy szeparált állam tisztviselője nem léphet 
nyilvános érintkezésbe egy püspökkel ! Bezzeg, Keleten 
még diszlövéseket is adnak a francia hajók a püspökök 
tiszteletére, porhintés végett, a protektorátus kedvéért !). 
A püspök a polgármester április 15. levelére azt vála-
szolta, hogy ő csakis «egy» körmenetet (május 8.) ismer, 
amelyen, ha a szabadkőműves-páholyok is megjelenné-
nek, ő az egyházi résztvevőkkel távol fog a körmenettől 
maradni; az, hogy meghívja-e a polgármester a páho-
lyokat is, az nem tartozik ő reá (az érsekre). Ami 
május 7-ét illeti, az érsek és kísérete ősi szokás szerint 
e nap estéjén a városi tanács elé fognak menni, hogy 
tőle Jeanne d'Arc zászlaját átvegyék. 

J e a n n e d'Arc orléans-i ünnep lé se elmarad ? 
Rabi er-nek, Orléans város polgármesterének okvetlen-
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kedése megtermette gyümölcseit : Touchet orléans-i 
érsek tudtára adta a polgármesternek, hogy, mivel a 
polgármester az egyházi körmenetet el akarja szakítani 
a polgári körmenettől, ő (az érsek) nem engedhetvén 
papjait mellékes szereplőkké lefokoztatni, kiknek csak 
megengednék, hogy bizonyos távolságban kulloghassa-
nak a polgári menet után, papjainak kiadta a rende-
letet, hogy a május 7. és 8-iki ünnepségeken a papság 
ne vegyen részt. 

Orléatis-ban tehát megtörtént a szeparáció a Jeanne 
d'Arc ünneplésében is : a székesegyház falain belül 
fogják ünnepelni a kath. hivek és papok az orléansi 
szüzet, kit az egyház már oltárára emelt ; a város blok-
kárdjai és szabadkőművesei pedig fekete kabátban és 
cilinderekkel végig fognak vonulni az utcákon és kép-
mutatóan kegyeletet fognak mímelni az iránt a szent 
hajadon iránt, kinek vallása és vallásossága az ő sze-
mökben fanatizmus és eltévelyedés, mert hiszen ezt a 
vallást a mai respublika üldözi, még annál az ünnep-
lésnél is, amelynek díszt és jelentőséget eddig épen a 
kath. egyház részvétele adott. 

Luçon rheims-i biboros-érsek körlevele az 
új iskolajavaslatok ellen. A rheims-i érsek április 
6-án körlevelet intézett papjaihoz, amelyben papjait 
utasítja, hogy a Brard- és a Dessoye-ié\e iskolajavasla-
tok ellen a francia katholikus családapák szövetsége 
(«Union des Associations Catholiques de Chefs de famille») 
által a kamarához és a szenátushoz intézendő tömeg-
folyamodvány pártolására és aláírására szólítsák fel 
híveiket. A biboros a körlevélben rámutat arra, hogy 
e javaslatnak «défense laique» cimet adták, pedig azok 
nem védő, hanem az egyház és a családapák szabad-
sága ellen irányuló, támadó célt szolgálnak, azon hamis 
indokolással, mintha az egyház törne az állam, a nem-
zet ellen. 

Ozanam Frigyes szüle tésének századik év-
fordulója. Ezen évforduló alkalmából Merry del Val 
biboros Sevin lyon-i érsekhez április 10-én kelt levelet 
intézett, melyben a Szentatya örömét jelenti afelett, 
hogy a lyon-i egyházmegye megülni készül Ozanam 
centenáriumát, akinek lelkét mindenesetre Lyon, az 
ókori Gallia primatialis egyháza, inspirálta, ahol nevel-
kedett ; ez a lelkület indította őt akkor is, mikor a Szent-
Vince-Egylet intézményét (Páris, 1831.) megteremtette, 
amely az alamizsnáskodást igaz kath. szellemben akarja 
végezni, megemlékezvén mindenekelőtt a szegények 
lelki gondozásáról. A Szentatya ez alkalomból a lyon-i 
érseknek és a lyon-i ünnepélyen az érseket helyettesítő 
Cabriéres bibornok, montpellier-i püspöknek áldását 
küldi. 

A párisi Ozana/n-ünnepségre a Szentatya Vine. 
Vanmitelli bíborost küldötte pápai követi minőségben. 
V. Vannutelli-nek ezen utazását a francia kormánnyal 
megindítandó politikai tárgyalásokkal hozták némely 
lapok összefüggésbe, de a Osserv. Romano április 20-ki 
számában ezt dementálja. 

Ozanam élettörténetének rövid vázlata ez : 1813-ban 
született Milanóban, középiskoláit Lyonban végezte, 
egyetemi tanulmányokra 1831-ben Párisba jött, ahol 
diáktársaival a Szent-Vince-Egyletet alapította, 1839— 
1841-ig Lyonban tanár, 1841—1853 a Sorbonne-on a kül-
földi irodalom tanára. Tudományos téren főleg a közép-

kori művelődéstörténettel foglalkozott; meghalt 1853-ban 
Marseille-ben. 

Nagy-Britannia. 
Az angl ikánok és a milanói decretum jubi-

leuma. A Church Times-ben (anglikán egyházi hetilap) 
ismét egy felszólalás jelent meg, amely sürgeti a Nagy-
Konstantin-féle jubileum megülését. A mostani fel-
szólaló leirja, miként történt Párisban a jubileumi búcsú 
kihirdetése és mik annak feltételei (hat templomlátoga-
tás, egy gyónás és alamizsna), és hozzáteszi, hogy az 
anglikán egyház is hasonló, speciális hitbuzgalmi cse-
lekvényeket Írhatna elő : a gyónásra nézve ugyan nem 
volna kívánatos a külön intézkedés (a szigorú, kálvi-
nista irányú Kensit-pártiak ez ellen tiltakoznának !), de 
a templomlátogatást és az alamizsna-adást az anglikán 
egyház is előírhatná (sic !), még pedig úgy, hogy rend-
kívüli, ünnepi istenitiszteleteket tartana és a hivők azo-
kon megjelennének, az alamizsnát pedig missio-célokra 
gyűjtenék. 

Mint látnivaló, a kath. egyház példáját szorosan 
követik az anglikánok. A Church Times a Szentatyáról 
is majd minden számában nagy tisztelettel emlékezik 
meg és róla írva, őt mindig Szentatyának («his Holi-
ness» = ő Szentsége) nevezi. 

Kathol ikusok számaránya Irlandban. Az 1911. 
évi népszámlálás szerint Irland összes lakossága : 4.390,219 
akik közül katholikus 3.242,670 (73-86°/o), míg anglikán 
(episkopális protestáns) csak 576,611, ami 13-13o/°-nak 
felel meg. A katholikus-gyülöletökről híres Ulster-i 
akatholikus egyházak, egyenkint véve, szintén kisebb-
ségben vannak Ulster-ben a katholikusokkal szemben, 

.mert Ulster-ben 1000 lakos közül 437 katholikus, 232 
anglikán, 266 presbyteriánus, 31 methodista, 34 pedig 
különféle. Ami a papok számát illeti, Irlandban 1000 
katholikusra esik csak 1 pap, mig az irlandi angliká-
noknál 340 emberre, a presbyteriusoknál minden 600 
emberre, a methodistáknál minden 290 emberre esik egy 
lelkész. Világos bizonyíték, hogy Irland szegénységét 
nem a katholikus papok nagy száma okozza. 

Újabb hirek a caldey-i bencésekről . Lord Hali-
fax, az anglikán ritualista irány egyik fő pártolója, Aelred 
Carlyle-liez, a caldey-i anglikán benediktinus-kolostor 
volt apátjához két levelet (febr. 28. márc. 25.) intézett, 
amelyekben egyrészt sajnálatát és rosszalását fejezi ki 
(gyengéd, finom módon) Carlyle-nek és zárdájának a 
római kath. egyházba való áttérése felett (bár az oxfordi 
püspöknek Carlyle-hez írt leveleit is nem találja szeren-
csésen szövegezetteknek), másrészt azonban az apátság 
vagyonának elszámolását sürgeti, hogy megállapíttassék 
az, nem adattak-e adományok a zárdának, amelyeknél a 
kizárólag anglikán egyházi célra való fordítás kötelezett-
sége kétségen kívül fennáll. E célra egy bizottság kikül-
dését javasolja, amely Lord Balfour of Burleigh elnök-
lete alatt Sir Walter Philimore-ból (anglikán) és a 
norfolki hercegből (kath.) állana. 

Dom A. Carlyle közvetlenül Rómába való elutazása 
előtt március 27-én felelt Lord Halifax második levelére 
és tudomására hozta, hogy nincs kifogása a javasolt 
bizottság ellen, de azt hiszi, arra nem is lesz szükség, 
mert a «Pax» legközelebbi számában részletes elszámolás 
fog megjelenni a caldey-i zárda jótevőinek adományairól. 
A caldey-i zárda máris nagy veszteségeket szenvedett a 
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katholikus egyházba való áttérése miatt; az eddigi 
adakozók ugyanis évi hozzájárulásaikat megtagadták, 
néhányan a régebben tett adományaik visszafizetését 
követelik. A zárda azért nagyon reá szorul majd a 
katholikus világ segítségére. 

E leveleket a Tablet április 19. száma is közli egész 
terjedelműkben. 

Oroszország. 
Oroszország konok ellenállása a gregorián 

naptár ellen. A julián naptár és a gregorián naptár 
közt a különbség röviden úgy jellemezhető, hogy az 
előbbi a Kr. e. I. század csillagászati tudása szerint 
készített naptár, az utóbbi pedig a XVI. század csilla-
gászati tudása után készült naptár; a julián naptárt 
ugyanis Julius Caesar hozla be 46-ban Kr. e. Sosigenes 
csillagász számításai alapján, míg a gregorián naptárt 
XIII. Gergely pápa vezette be 1582-ben A. Lilius, Christ. 
Clavius S.J.,1. Ciaconius és I. Danti nevű csillagászokból 
álló bizottság munkálatai alapján. A gregorián kalendá-
riumot a pápa a latin egyház liturgiái használatára köte-
lezővé tette azonnal, de a polgári életben egyelőre csak 
az egyházi államban, továbbá Itália legtöbb városában, 
az osztrák-örökös tartományokban, Spanyolországban, 
Portugáliában, Franciaországban és Dániában fogadták 
el még 1582-ben ; a többi állam azután lassankint 
követte a példát : 1584-ben a Német-Birodalom és 
Svájc katholikus részei, 1586-ban Lengyelország, 1587-ben 
Magyarország, 1682-ben Strassburg város, 1700-ban a 
Német-Birodalom és Svájc protestáns részei, 1700-ban 
Hollandia, 1752-ben Nagy-Britannia és Irland, 1753-ban 
Svédország. Egyedül Oroszország és Görögország hasz-
nálja még Európában, a polgári életben, a julián-féle 
(2000 éves elmaradottsággal számoló) kalendáriumot ; 
legújabban Japán, sőt Kina is elfogadta a gregorián 
kalendáriumot, melyet használ egész Amerika és Ausz-
trália is. 

Ujabban ismételten történtek kísérletek, hogy Orosz-
ország is elfogadja a polgári életre nézve az európai 
időszámítást, de eddig minden ilyen törekvés a szent 
zsinat ellenállásán hajótörést szenvedett. Ellenkezőleg 
az oroszok azt remélik, hogy a kronológusok majd idő-
vel kisütik a gregorián kalendárium elmaradottsá-
gát is és majd új kalendáriumot proponálnak. (Erre 
persze hiába várnak, mert az említett bizottság 1582-ben 
már előre megállapította a szükséges kompenzációkat.) 
Legutóbb 1910-ben a nemzetközi kereskedelmi kon-
gresszuson merült fel az egységes kalendárium eszméje, 
de ebből sem lett semmi. Oroszországban 1909. évben 
egy, Andrejewski államtanácstag elnöklete alatt politiku-
sokból bizottságot alakítottak (89 tag), amelynek tag-
jaihoz a szent synodus ezt a tipikus körlevelet intézte 
(az « Univers» után fordítottuk) : 

«Nekünk még sokáig el kell utasítanunk minden 
kalendárium-reform-kisérletet ; a legfontosabb (sic !) ok 
erre az, hogy a gregorián kalendárium katholikus ere-
detű. A szent synodus tagjai gyakran kifejezték azt, 
hogy az orthodox egyház nem fogadhat el olyan refor-
mot, melyet a pápa rendelt el». 

Szegény oroszok ! A lutheránus poroszok, dánok 
és svédek, a kálvinista svájciak, angolok, skótok és 
yankee-k, a pogány japánok és (horribile dictu!) a 
(íldnai fal» által minden nyugati invázió ellen véde-

kezni próbáló és a «copf»-ból engedni oly nehezen tudó 
Kina (köztársaság !) is elfogadták a reformot, amelyet 
különben is csak az egyházi életre nézve rendelt et a 
pápa, de Oroszország a polgári életre nézve sem fogad-
hat el egy olyan korszerű újítást, amelyet a tudomá-
nyos és művészeti renaissance nagy pápáinak egyike 
dolgoztatott ki. 

Még furcsább ez a dolog, ha meggondoljuk, hogy 
a julián kalendáriumot egy pogány (Julius Caesar) 
«rendelte el» és azt is Nagy Péter cár csakis 1700-ben 
vezette be Oroszországba a régi orosz kalendárium 
helyébe. 

Magyarország. 
Egyházzene i ünnepségek Budapesten . F. hó 

17-én tartotta Bogisich Mihály v. püspök elnöklete alatt . 
az «Orsz. magg. Caecilia-Egyesüleh XII. közgyűlését, 
amellyel kapcsolatban Budapest legrégibb plébánia-
temploma, a belvárosi, számolt be zeneliturgiai működé-
séről. Az ünnepségek legnagyobb része a belvárosi 
plébániatemplomban folyt le, ahol délelőtt ünnepélyes 
nagymise előzte meg az egyesület közgyűlését. 

A közgyűlésen örömmel hallottuk, hogy az egyház 
approbált liturgikus éneke mindinkább nagyobb tért 
hódít meg, amely lassan-lassan kiszorítja a nem egy-
házias szellemű s nem áhitatra indító ének- és zene-
termékeket. A komoly művészi és liturgikus egyházi 
zene immár a fővárosban is művelésre talált. 

A «Caecilia-Egyesület» ezévi közgyűlésének jelentő-
sége abban áll, hogy gyakorlati egyházzenei énekelő-
adásokkal volt összekötve. Az egyházi ének az oltár 
liturgiájával szoros összefüggésben van, sőt annak ki-
egészítő része; ha tehát azt akarjuk, hogy X.Pius pápa 
egyházzenei reformja megvalósuljon, elméleti oktatások 
mellett minél gyakrabban gyakorlati oktatások kereté-
ben kell bemutatni az egyház traditionalis clioralisát 
és az egyházi polyphonia régi és újabb mestereinek 
müveit. 

E programmot valósította meg a Caecilia-Egyesület 
a vidéken a papi koronákon és eucharisztikus gyűlé-
seken tartott zeneliturgiai elméleti és gyakorlati előadá-
saival és most Budapesten egyházzenei törléneti hang-
versenyével. E hangversenyen a régi és újabb egyházi 
zeneszerzők, mint Frescobaldi, Palestrina, Orlando Lasso, 
Lotti, d'Astorga, Durante, Aiblinger, Haller, örök szép-
ségű müveit hallottuk. Az egész előadást jellemezte az 
egyszerű, mesterkéletlen művészi kidolgozás, az into-
nálás tisztasága, a ritmus és dinamika teljes átértése. 
A «Musica sacra» ezen budapesti diadala a belvárosi 
templomi ének- és zenekarnak, a központi papnevelő inté-
zet énekkai'ának és nagy zeneliturgiai képzettségű kar-
nagyuknak, illetőleg tanáruknak érdeme. 

A vidéki székesegyházak és más templomok kóru-
sainak országos hirű vezetői, kik már eddig is nagyobb-
részt keresztülvitték hazánkban X. Pius egyházzenei 
reformját, majdnem teljes számban voltak jelen, amit 
sajnos, nem lehet elmondani a főváros templomi 
karairól, amelyek nem képviseltették magukat a köz-
gyűlésen. 

Német-Birodalom. 
Nürnbergi l iberális («freigesinnt») evange-

likus lelkészek. Nürnberg városnak két evangelikus 
plébánosa : Geyer és Rittelmeyer két hónap előtt egy 
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röpiratot adtak ki e cimmel : «Warum bleiben wir in 
der Kirche.» 

Ez irat első része így formulázza a kérdést : «Warum 
wollen wir in der Kirche bleiben» ? És erre úgy felel meg 
Geyer (ezt a részt ő írta), hogy mivel hiveik közt sok 
olyan van, ki a pozitív hitű lelkészeket meghallgatni 
már nem akarja, míg a moderneket szivesen hallgatja, 
azért a modern lelkészek, kik az egyházi hitvallással 
már nem értenek egyet, mégis helyesebbnek tartják 
bennmaradni az egyházban. 

A mű második része pedig ezt a kérdést állítja fel: 
«Warum dürfen wir in der Kirche bleiben»? és erre így 
felel/{z7/e//ney er, hogyKrisztus szellemére hivatkozik, amely 
az egész világot át fogja alakítani, így a hitvallás for-
muláját is, amely csakis régibb korok átélésének módját 
fejezi ki, ez pedig mindig változik. Szerinte «Isten fia», 
«megváltó», «feltámadás» szavak ma már mást jelen-
tenek, mint valamikor, sőt, mondja, még a pozitivek 
sem fogadnak el mindent szórói-szóra, ami a hitvallásban 
van, minő szerinte a Szentháromság stb. Azt mondja, 
hogy semmiféle modern theologus nem mondhatja el : 
«Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szentlélekistennek.» 
Szerinte a hitvallás szavait szimbolikus értelemben kell 
venni. Rittelmeyer az apostoli hitvallás helyett az apostoli 
szavakra helyezi a súlyt és a Krisztus szelleme érvénye-
sülésében látja az új reformációt. 

Erre a röpiratra a bajor evang. fökonzisztorium kör-
rendeletben elutasítólag felelt, ahol a többek közt ezt 
mondja a két lelkész tanairól: 

«Annyi kétségtelenül kiviláglik a két lelkész fejte-
getéseiből, hogy a kereszténységnek náluk jelentkező 
megértése más, mint az, melyet az egyházi hivatalveze-
tésre nézve fennálló szabályok kifejezésre juttatnak, és 
pedig annyira más, hogy általa alapjában megrendít-
tetik a keresztény hitbeli öntudat . . . Ilyen tényállás 
mellett kijelentjük, hogy mi minden kísérlettel, amely 
az országos egyház («Landeskirche») szabványait a 
nevezett irat szellemében átalakítani próbálná, köteles-
ségünkhöz hiven szembe fogunk szállani.» 

Az Ally. Evang. Luther. Kirchenzeitung is szemére 
hányja Rittelmeyer-nek, hogy szakított az egész keresz-
ténységgel és feladta a régi reformátorok főelvét : az 
Isten igéjét és irott szavát. 

A bajor liberális evang. lelkészek a Geyer és 
Rittelmeyer által képviselt racionalista álláspont támo-
gatására «Protestantischer Laienbundi> cimen egyesületet 
alapítottak, mellyel szemben a bajor pozitivek (hithű 
protestánsok) a «Bund der Bekenntnissfreunde» című egye-
sületet alapították, amelynek máris 200-nál több tagja 
van és amely első nyilvános fellépését az «Alig. Evang. 
Lutherische Konferenz» idei (szept. havi) közgyűlésen 
akarja tartani. Ez a «Konferenz» is pozitív alapon áll és 
szemben áll az «Evang. Bund»-da\, amely racionalista 
irányt követ; e két utóbbi az egész birodalomra kiter-
jedő szervezettel bir. A bajor «Laienbund» még az «Evang. 
Bumh-i\ak is túlmerész, azért az Ev. Bund Bajorország 
részére egy, a «Laienhuiirf» és a «Bund der B.-freunde» közt 
mintegy középső helyet elfoglaló egyesületet alapított e 
cimen : «Evangelischkirchliche Vereinigung.» 

Ha a Geyer-ek és Rittelmeyer-ek tovább folytatják 
a «freigesinnt» tan hirdetését, mely nem más mint 
protestáns modernizmus, akkor lesz még Nürnbergben 

kedvezőbb arány is a katholikusokra nézve. n,s ezek a 
jó urak, akik már a kereszténység alapdogmáin túl-
tették magukat, mégis Ausztriában a «Los von Rom»-ot 
propagálják, ami ilyenformán Rómától ugyan elszakítja 
a hozzájuk szegődőket, de elszakítja a kereszténységtől 
is teljesen, mert ezek a «freigesinnt» theologusok mái-
nem hisznek Krisztus istenségében. 

Még megjegyezzük, hogy a liberális lelkészek által 
vezetett Nürnberg protestánsai feltűnő módon gyengül-
nek számarány tekintetében a katholikusokkal szem-
ben, mert míg 1900-ban 76.528 evangélikussal szemben 
csak 19.141 katholikus lakosa volt a városnak, 1910-ben 
már 103.452 katholikus állott 217.911 evangélikussal 
szemben. (20°/o-ból 32°/o !) 

Felhívjuk olvasóink figyelmét Schönwald Imre 
budapesti ékszerész hirdetésére ; az ő dús ékszerüzle-
tében mindennemű ékszer olcsó áron és Ízléses kivi-
telben kapható. 

Ilii VIII. V E G Y E S E K 

A szatmári e g y h á z m e g y e 1913. évi névtára. 
Dr. Boromisza Tibor szatmári püspök most bocsátotta 
közzé egyházmegyéjének névtárát. Eszerint az egyház-
megyének az alapítás óta (1804.) 10 püspöke és 45 
kanonokja volt. A kanonoki javadalmak létszáma 6, 
tiszteletbeli kanonokság 4 van. Az egyházmegye 5 archi-
diaconatusra és 12 esperesi kerületre oszlik fel ; az egy-
házmegyének van 96 plébániája, de csak 32 plébánosa, 
(1 szerzetes), 60 adminisztrátora (3 szerzetes), 29 káp-
lánja, összesen (a nyugdijasokat is beleértve) 171 papja, 
50 férfi szerzetese, 712 szerzetesnője, 162,486 latin szert, 
katholikus hive, kik mellett még 698,482 görög katho-
likus, 233,254 református, 162,058 izraelita, 3359 evangé-
likus és 5191 görögkeleti lakik az egyházmegye terüle-
tén. Az egyházmegye nesztora Hampel János tb. kano-
nok, ki 1826. évben született és ungvári gimnáziumi 
tanár volt. A plébániák közül 35 szabad adományozású, 
22 kincstári, 5 vallásalapi, 17 Károlyi-grófi kegyuraság 
alá tartozik, a többi különféle magán kegyurak közt 
oszlik meg. 

0 H IX. K Ö N Y V S Z E M L E 

Legújabb Theologiai Irodalom. 
AJ Szent írás tudomány. 

Goodrick, A. T. S., The Book of wisdom. With intro. 
and notes. London, Rivingtons, 1913 (450 p. 8°). 7s. 6rf. 

Charles, R. H., The Book of Daniel. Introduction, Revi-
sed Version with nothes, index and map. London, Jack, 
1913 (200 p. 12°). 2s. 6d. 

Schmoller, O., Ilandkonkordanz zum griechischen N. T. 
4. Aufl. neubearb. v. A. Schmoller. I. Lfg. Gütersloh, Ber-
telsmann, 1913 (192 S. 8°). Vollständig M. 5. 

Noll, K., Der Kampf um die Geschichtlichkeit Jesu und 
sein Ertrag für die theol. Wissenschaft, wie für das relig. 
Leben der Gemeinde. Ebd. 1913 (87 S. gr. 8°). M. 1,80. 
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Pölzl, F, X., Kurzgefasster Kommentar zu den 4 heil. 
Evangelien. 4. Bd. Leidens- u. Verklärungsgeschichte, 2., viel-
fach veränd. Aufl. Graz, Styria, 1913 (VI, 518 S. gr. 8°). M. 5.30. 

Wendt, H. FI., Die Apostelgeschichte. Neue Aufl. Göttin-
gen, Vandenhoeck & R., 1913 (IV, 370 S. gr. 8°). M. 8. 

Sellin, E., u. C. Watzinger, Jericho. Die Ergebnisse der 
Ausgrabungen. Mit 4 Taf., sowie 550 Abbild Leipzig, Ilin-
riclis, 1913 (IV, 190 S. 8°). M. 60. 

BJ Egyháztörténetem. 
Carpenter, J. E., Comparative religion. London, Williams 

& N, 1913 (256 p. 12°). ls. 
Böklen, E., Die «Unglückszahl» Dreizehn u. ihre mythi-

sche Bedeutung. Leipzig, Hinrichs, 1913 (IV, 116 S. Lex. 8°). 
M. 4.50. 

Morel, J., Essai sur la foi et les sentiments des martyrs 
chrétiens au Il-e s. (155—250), (thèse). Gabors, impr. Coucs-
lant, 1912 (XIV, 116 p. 8°). M. 7. 

Hubik, K., Die Apologien des hl. Justinus. Literarhistor. 
Untersuchungen. Wien, Mayer & Go., 1912 (VIII, 383 S. gr. 
8°). M. 7. 

Bidez, J., Philostorgius' Kirchengeschichte. Mit dem 
Leben des Lucián v. Antiochien u. den Fragmenten eines 
Historiographen, hrsg. [Die griecli. christl. Schriftsteller 21]. 
Leipzig, Hinrichs, 1913 (CLXVIII, II, 340 S. gr. 8°). M. 16. 

Hill, G. F., Mark the Deacon : Life of Porphyry, Bishop 
of Gaza. Transi, with intro. and notes. London, Frowde, 
1913 (196 p. 8°). 3s. 6rf. 

Specht, Th., Des h. Kirchenvaters Aur. Augustinus aus-
gewählte Schriften. Aus dem Lat. übersetzt. IV. Bd. Vor-
träge über das Evangelium des ii. Joannes. Übers, u. mit 
einer Einleitung versehen. I. Bd. (Vorträge 1—23). [Biblio-
thek der Kirchenväter 8j. Kempten, Kösel, 1913 (XII, 408 S. 
8°). M. 3. 

Eubel, C., Hierarchia catholica medii aevi sive summo-
rum ponlificum, S. R. E. cardinalium, ecclesiarum antistitum 
series ab a. 1198 usque ad a. 1431 perdueta. Vol. I. Ed. II. 
Münster, Regensburg, 1913 (VIII, 559 S. 4°). M. 30. 

Clark, H. W., History of English Nonconformity. Vol. 2, 
from the Restoration to the close of the 19th century. Lon-
don, Chapman & H., 1913 (478 p. 8°). 15s. 

Guerard, A. L., French prophets of yesterday : a study 
of religious thought under the Second Empire. London, Unwin, 
1913 (288 p. 8°). 12s. 6d. 

C) Sz isztematikus theologia. 

Realenzyklopädie für protest. Theologie u. Kirche. 
3., verb. u. verm. Aufl. liersg. v. A. Hauck. 23. u. 24. Bd. 
Ergänzungen u. Nachträge. Leipzig, Hinrichs, 1913 (IX, 816 ; 
700 S. Lex. 8°). M. 20. 

üe Maria, M., Philosopliia peripatetico-scholastica. 3 vol. 
Ed. IV. Rom, Via del Seminario 120 (XII, 618; 516; 452 p. 
8°). L. 16. 

Creazzo, A., Studio su la morte apparente e la morte 
reale. Rom., Loesclier, 1913 (186 p. 8°). L. 3. 

Berthe, L., L'Incarnation; lectures Lheologiques. Paris, 
Bloud, 1913 (223 p. 8°). Fr. 5. 

Schindler, F. M., Lehrbuch der Moraltheologie. I. Bd. 
2., umgearb. Aufl. Wien, Opitz, 1913 (VIII, 340 S. gr. 8°). 
M. 6. 

Ferreres, J , De vascctomia duplici neenon de matri-
monio inulieris excisae. Ed. II. Madrid, «Razon y Fe», 1913 
(148 p. 16°). Pes, 1.50. 

DJ Gyakorlati theologia. 

Fleming, W. K., Mysticism in Christianity. London, R. 
Scott, 1913 (292 p. 8°). 5s. 

Ilofegger, Maria St., Am Gnadenquell der hl. Euchari-
stie, Warendorf, Schnell, 1913 (207 S. 8°). Geb. M. 2.40. 

Lercher, L., Erhebungen des Geistes zu Gott. 2., verb. 
Aufl. III. Bd. Regensburg, Pustet, 1913 (VI, 350 S. 8°). M. 2.30. 

M Ullendorf/', J., Das Büchlein vom grossen Gebote. 2., 
verb. u. verni. Aufl. Ebd. 1913 (VIII, 339 S. 8°). M. 1.80. 

Szerkesztői izenetek-

K. Budapes t . Az a közlés tévedésen alapul, mert a 
pápának két ti tkára: Giov. Bressan és Gius. Pescini igenis 
papok, sőt valóságos (nem cimz.) pápai titkos káplánok, 
tehát már e cimen is monsignorc-k, sőt ezenkívül cimzetcs 
pápai praelatus-ok is («praelatus domesticus» — «antistes 
urbánus»). V. ö. «Annuario Pontificio» 1913. évf. 417.435. 506.1. 

K. J. F r e i b u r g . Köszönet. Mindjárt itt adjuk közre 
azon helyreigazítást, hogy Kirsch Péter tanár, ki Rómában 
Konstantin-jubileumi előadást tartott, nem a breisgau-i 
Freiburg-ban, hanem svájci Freiburg-ban (Fribourg) egyetemi 
tanár. 

\iadóhivalali izenetek-
H á t r a l é k o s a i n k n a k . Mindazokat, akik a folyó I. félévre 

(január—május) még nem küldölték bc előfizetéseiket, tiszte-
lettel kérjük, szíveskedjenek a félévi előfizetési összeget mielőbb 
beküldeni. 

F e l h í v j u k i g e n t isztel t o l v a s ó i n k f i g y e l m é t a r r a , 
hogy a «Religio» r é g e b b i é v f o l y a m a i l í )08- tó l kezdve 
f é l á r o n , é v f o l y a m o n k i n t 6 K.-érl k i a d ó h i v a t a l u n k n á l 
m e g r e n d e l h e t ő k . K ü l ö n ö s e n a j á n l j u k ezen , h e l y s z ű k e 
m i a t t adot t k e d v e z m é n y t ú j e lő f i ze tő ink f i g y e l m é b e . 

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos : 
Dr. HANUY FERENC, egyet, tanár ( IV . , Duna-u. 3 . ) 

Főmunkatá rs és szerkesztő-helyettes : 

Dr.WOLKENBERG ALAJOS, egyet, tanár (I., Bertalan-u. 24.) 

Iparos és item kereskedő 
35 éve fennálló r.k. cég Ï 
Készít és javít: Kelyhet, ciboriumot, oltár-
gyertyatartót, oltárlámpát, keresztet, füstölőt, 
csillárt, gyertyára és villanyra stb. Arany, ezüst 
kínaezüst: bronzból, művészies és egyszerű ki-
vitelben. Kelyhek stb. tárgyak vn lod i tííz-
gaírán aranyozása és ezüstüzése Jótátlitssal. 
Tervrajz és költségvetés díjtalanul. Mielőtt más-
hol rendelést tesz, méltóztassék egy árjegy-
zéket kérni, melyet ingyen és bérmentve küld 

Kéri nagybecsű pártfogását 

BITTNER JÁNOS 
egyházi szerek mtiötvöse. 

Budapest, IX., Lónyay-u. 23. 
(bejárat Czuezor-utea f.) 

RMONIUMOT 
elismert legjobb gyártmányokat szállít 

Magyarország legnagyobb hangszergyára 

S T O W A S S E R J . 
a javítot t K,ákóczi-tárogató feltalálója. 

, Xiánchíd-utca 5. szám. 

: Ontőház-utca 3. szám. 

Ajánlja mindennemű, gyárában készült hangszereit, úgyszintén húrokat és hang-
szeralkatrósüeket. •—• • • ' • Árjegyzék díjmentesen küldetik. 

BUDAPEST, gyIR 
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Májusi ájtatosságok 
irodalmi jegyzéke: 

Az itt felsorolt müvek megrendelhetők a Szent-lstván-Társulat 
könyvkereskedésében Budapest, IV., Kecskeméti-utc 2. szám. 

A boldogságos szűz Mária szent rózsafüzérének elmon-
dása. 27 képpel. 49 oldal. Fűzve IC— .10. 

A boldogságos szűz Mária szeplőtelen szent szive 
társulatának ájtatossága a pesti szentferencrendiek 
templomában. Képpel. 16 oldal. Fűzött K —.05. 

A boldogságos szűz Mária tizenöt rózsája, melyek közt 
a keresztény kath. hivek lelkük üdvösségére szol-
gáló igen szép kenetteljes könyőrgéseket és fohá 
szokat találnak. 16 képpel. 32 old. Fűzve K —.10. 

A boldogságos szűz Máriának élete. Harmadik kiadás 
15 képpel. 150 oldal. Kötve K —.70. 

A boldogságos szent Szűznek kápolnája. Máriának, az 
Isten választott anyjának tiszteletére épült szent 
hajlékokban zengedező fohászok, dicséretek és 
szent énekek. 2 képpel. 24 oldal. Fűzve IC —.15. 

Adatok a boldogságos Szüzanya máriapócsi kegy 
képének 1905. évi december havában történt 
könyezéséről. Nagy 8°. 56 1. K 1.—. 

Ágoston Károly, Mária liü leánya. Mária-társulati 
kalauz, egyszersmind imakönyv minden katholikus 
nő számára. 24". 532 1. Vászonkötés K 3.— ; bőr-
kötés aranymetszéssel K 6.50. 

Ájtatos fohászok (mindennapi), a szüzanya Mária, 
betegek gyógyítójához, szerencsés és boldog kimú-
lásért. Csinos borítékban, foszlánykötés. 48 oldal. 
14 képpel K —.20. 

Ájtatos fohászok és énekek a boldogságos szűz Máriá-
nak hét főöröméről. Az Isten anyja különös tiszte 
lői számára. 9 képpel. 32 oldal. Fűzve K —.15. 

Alizon Abbé, Már ia a szomorúnk v igasz ta ló ja . E lmé l -
kedések és elbeszélések május havára, válogatott 
imagyüjteménnyel. 24«. 424 1. Vászonkötésben 
K 2.— ; bőrkötésben aranymetszéssel K 6.—. 

Hetcgek gyógyítója. Ájtatos szent imák és énekek a 
boldogságos szűz Máriához és szent Anna asszony-
hoz. Szerkesztette Acs Benjámin atya. 8". 368 
oldal. Kötetlen K 1.30. 

— félbőrkötés, aranyozott födél, tokban K 2.20. 
— fekete bőrkötés, aranymetszéssel, tokban K 4.— 
— fehér vagy barna celluloid (csontutánzat) kötés, 

aranymetszéssel, tokban K.4.50. 
— finom bőrkötés, chinaezüstkapoccsal, fehér vagy 

sárga kereszttel vagy képpel, tokban K. 5.50. 
—• finom chagrinbőrkötés, aranymetszéssel, tokban 

K 6.—. 
Búcsúsok könyve. Szűz Mária kegyhelyeire zárán 

doklók ájtatossági kézikönyve. Kis 8". 137 lap. 
Kötve K —.80. 

Dvoreczky János, Krisztus keresztje és a vörös szo-
cializmus. 30 májusi szent beszéd a társadalmi 
kérdésről. Fordította Huszka E. 8°. 236 1. K 2.40. 

Élő szout Olvasó. Imádságos és énekeskönyv az Él'" 
szent Olvasóról nevezett Mária-társulat igazgatói 
és tagjainak használatára. Hetedik kiadás. 32°. 
159 1. Kötve K —.40. 

Epölyl Ferenc, Szűz Mária lelkének gyümölcsei. Olvas-
mányok a Mária-hónapokra. 16". 200 1. Kötve 
K 1.60. 

ErdősI Károly. Vezérkönyvecske a szeplőtelen fogan-
tatás hitcikkelye félszázados jubileumának iiieg-
iilésére. K —.30. 

Fiilöpp István, Az élő rózsafüzér-társulat kézikönyve 
a boldogságos szűz Mária tiszteletére és a lelkek 
üdvére. Kis 8 \ 95 1. Kötve K —.40. 

Hattler Ferenc, Kövld elmélkedések a rózsafüzér 
titkairól. 32°. 56 1. K —.40. 

Hérics Márton. A növényvilág az Istentisztelet szol-
gálatában. K 3.—. 

Immaculata a Szent-lstván-Társulat tudományos és 
irodalmi osztálya által a boldogságos Szűz szeplő-
telen fogantatásáról szóló hitcikkely kihirdetésének 
félszázados jubileuma alkalmából 1904. december 
hó 1-én rendezett ünnepély emlékkönyv. Nagy 
8°. 90 1. K —.60. 

Jóillatu kis rózsáskert. Ima- és énekeskönyv 
boldogsáfgos szűz Mária szeplőnélküli fogantatá-
sáról ünnepére tartandó imádságokkal és a kereszt 
utjárás módjával megbővitve. 12°. 288 oldal. 
Kötetlen K —.75. 

— félbőrkötés, sajtolt, papiros, sárga metszéssel 
aranyozva, képpel, tokban K 1.50. 

— egész bőrkötés, aranymetszéssel, tokban K 2.80. 
— fehér vagy barna celluloid (csontutánzat) kötés, 

aranymetszéssel, tokban K 3.50. 
— finom bőrkötés, chinaezüst kapocscsal, feszülettel 

tokban K 4.—. 
Jordánszky lluesáuszky, Magyarországon s az ahhoz 

tartozó részekben levő boldogságos szűz Mária 
kegyele m képelnek rövid leirása. 70 képpel. 
320 1. Kötve K 1.—. 

Károly Gy. Hugó, Rövid biterkölcsi beszédek a tanév-
minden vasárnapjára. 1871. K 2.—. 

Katinszky Gyula. Nagyböjti és májusi beszédek. 1871. 
K 2.—. 

Kiss Jámos dr., Az Országos Pázmány-Egyesület a 
Szeplőtelen elfftt. Szentbeszéd. 8°. 16 1. K —.40. 

Körész Kelemen. Mária tisztelete egyházi beszédek-
ben. 8». 114 1. K —.60 

Lassere Henrik, A lurdi szent Szűz tisztelete május hó-
napban. Fordította F. .1. 19». 353 1. K 2.40. 

látics György, Májusi virágcsokor. 8°. 67 i. K 1.—. 
Lurdi kis kalauz. Útmutató a Lourdesbe zarándoklók 

részére. Számos képpel. K —.80. 
Magyarországon s az ahhoz tartozó részekben levő 

boldogságos szűz Mária kegyelomképeinek rövid 
leirása. 75 képpel. 320 oldal. Kötve IC —.90. 

Májusi ájtatosság könyvecskéje. Kiadja a Lazarista 
Missziótársaság. 24". 88 1. Kötve IC —.40. 

Májusi ájtatosság gyermekek számára. 48°. 96 1. 
IC —.20. 

Mária hava. A boldogságos Szűz|buzgó tisztelőinek 
a májusi magánájtatosságokra ajánlva. 48°. 201 1 
Kötve K —.60. 

Meschler S. J., Novena, nzaz kilencnapi ájtatosság a 
lourdes! szűz tiszteletére. 16°. 226 1. IC 1.20, kötve 
K 1.80. 

Mezey János, Szűz Mária dicsérete. Énekes- és imád 
ságos könyv. 1882. K 1.20. 

Mindszent)1 Gedeon, Boldogságos szűz Mária hava. 
Imakönyv a májusi ájtatoskodók számára. 16" 
238 1. Kötve IC 1.20. 

Munkay, Szűz Mária élete. Fűzve K —.90. 
Kötve K 1.40. 

Nagyasszonyunk szűz Mária. Áhítatos könyörgések 
gyűjteménye. Fűzve K —.08. 

Nagv Leó, A fájdalmas Szözanya tisztelete. 32°. 103 1. 
Kötve K —.50. 

Xemeskey Andor, Jézus, Mária, József ; vagyis bucsu-
imák gyűjteménye. Imakönyv a katholikusok szá-
mára. 16°. 521 1. K 2.—, vászonkötésben IC 3.50. 

Olvasó (Az) szent titkai, az élő szent olvasóról neve-
zett Mária-társulat használatára. K —.06. 

Ott György, Májusi virágok, vagy elmélkedések, imák 
és énekek Máriának, a mennyország királynéjának 
a májusi ájtatosság ünneplésére. K 2.—. 

Pallanik János, Az élő rózsafüzér-társulat Imakönyve. 
16°. 211 1. Bőrkötésben K 3.—. 
— Ugyanaz, német nyelven. K 3.—. 

Pelikán ICrizsó, ö t májusi szentbeszéd. 8°. 43 1. 
IC —.50. 

Rostv Kálmán, Magyarok Nagyasszonya. Költemé-
nyek Szűz Mária tiszteletére. Két kötetben. K 2.40, 
kötve IC 4.—. 

Rózsalevelek az élő rózsafüzérhez. Tartalmaznak 15 
kettős levelet a rózsafüzér minden titkához egy 
névjegyzékkel. 32°. 61 1. K—.30. 

Sánta Imre. Salve Regina. Rövid elmélkedések a 
«Mennyország királynéja» kezdetű régi anthiphona 
nyomán. 32°. 108 1. K 1.50. 

Stolz Albán, Üdvözlégy Mária. Magyar nyelvre átdol 
gozta Ruschek Antal. Képekkel. 8°. 256 1. Kötve g  

Széman István, Mária felé . . . 8°. 26 I. K —.24 
Szent kilenced ájtatosság a boldogságos Szűz Mária 

tiszteletére, amit Lourdesben végzik. K —.40. 
Szűz Mária koszorúja, a lauretomi litániáról hatvan 

ájtatos im ídsággal összefűzve, mely könyvecskéből 
minden keresztény katholikus ember testi és lelki 
vigasztalást meríthet. 8 képpel. 48 oldal. Fűzve 
K —.18. 

Szűz Mária szolgái (szerviták) világi harinadrend-
jének kézikönyve. 24°. 175 1. K 1.—. 

Tóth János. Szűz Mária. A müveit közönségnek 
ajánlva. 8°. 275 1. K 5.—. 

Tréfán Leonárd, Emléksorok a szeplőtelen fogantatás 
hitágazata ünnepélyes kihirdetésének 50 éves jubi-
leumára. IC --.24. 

Tóth Mike S. .1.. Mária havi irány. Olvasmányok a 
kath. hivek használatára 1878. IC 2. - . 

Várkonvi Klárusz, Májusi szentbeszédek. 8°. 44 1. 
IC —.50. 

Vezérkönyv az irgalmas nővérek vezetése alatt álló 
Mária-gyermekek számára. 32°. 360 1. Kötve 1.20. 

Zelliger Vilmos dr.. Májusi virágok. Tizenhat szent-
beszéd. 8°. 90 1. K 1.—. 
Mária virágai. Május havi 16 szent elmélkedés. 

8°. 74 I. IC.—. 
A titokteljes asszony. 16 májusi szentbeszéd. 

8°. 79 1. IC 2.—. 
Zubriczky Aladár dr., Márla-teremtett eszménykép. 8°. 

101 1. K 1.—. 
Zollner János, A lorettó! litánia. Elmélkedések e litá-

niának egyes könyörgései felett példákkal és ta-
nulságokkal. 8°. 439 1. K 4.—. 

Zsolozsma a boldogságos Szűz tiszteletére. Officium 
parvum. 32°. 63 I. Vászonkötésben K —.80; bőr-
kötésben, aranymetszéssel IC 2.—•. 

Andelfinger, Aug., S. .1.. Tugenden und Vorzüge der 
Gottesmutter. Predigten. 8". 88 1. IC. 1.20. 

Bacher, Peter, S. .1., Dreissig Vorbilder und Symbole 
der ullerseligsten Jungfrau Maria in 32 Vorträgen 
erklärt. Kis 8°. 376 I. IC 3.60. 

Beisscl, Stephan, S. J., Die Verehrung unserer lieben 
Frau. Betrachtungspunkte über das Leben Marias 
und die Lauretanische Litanei für die Feste der 
Gottesmutter sowie für die Monate Mai und 
Oktober. 3. verb Aufl. 8°. 327 1. IC 3.84. Kötve 
K 4.80. 

Ulossel, G., Maria, der Christen Hort. Marienpredig-
ten. ICét kötet. 8°. 1242 1. Kötve K 13.68. 

Faber, F. W., Der Fuss des Kreuzes, oder die Schmer-
zen Marlens. 8°. 531 1. Kötve IC 4.80. 

Franz. Frz., X., Maria hilft immer und überall. Zeit-
predigten zu Ehren der Mutter von immerw. Hilfe. 
8°. 141 1. IC 2.40. 

Hammer, Dr. Philipp, Marien-Predigten. 8°. 261 1. 
IC 3.24. 
Der Rosenkranz, eine Fundgrube für Prediger und 

Katecheten, ein Erbauungsbuch für kathol. Christen. 
Négy kötet. 8°. 1738 1. IC 17.04 ; kötve K 23.76. 

Hättenselnviiler, Jos., S..!.. Die Unbefleckte Empfäng-
nis. Lesungen und (iebetc für eine Novene zu Ehen 
der Makellosen Jungfrau Maria. Kis 8°. 368 1. 
IC 3.—. 

llattler, I'ranz, S. J., Der Mal-Monat. Der Verehrung 
des reinsten Herzens Maria gewidmet. 24°. 457 I. 
Kötve K 2.64. 

Hubertus, P., O. Cap., Sursum corda ! Mai-Konfe-
renzen. 12°. 298 1. K 1.50. 

Ilünner C., S. J, Unsere Liebe Frau In 32 Vorträgen 
zur Verehrung vorgestellt. 8°. 368 1. K 3—. 

Kerbler, R., Rosenkranz-Büchlein. Andachts- und 
Betrachtungsbüchlein. 32°. 287 1. ICötve K —.80. 

Kerschbaumer, Dr. Anton, Maria, die Mutter vom 
guten Rate. Eine Maiandacht. Kis 8°. 213 1. K 2.—. 

Ludwigs, Dr. H. M., Wanderungen und Wallfahrten 
der allerseligsten Jungfrau Maria. Geistliche Le-
sungen für den Maimonat und für die Reise- und 
Wallfahrtszeit. Mit 10 Bildern. 8°. 100 1. Kötve 
IC 2.16. 

Mörzinger, Johann, Das Blumenreich im Dienste der 
Gottesmutter. 32 Maivorträge. 8°. 203 1. K 2.40. 

I'aliss, G., Über die Leiden Maria, der Königin der 
Märtyrer. 30 Predigten. 8°. 573 1. K 6.48. 

Officium purvum B. Mariae Virginis et. officium do-
funetorum. Sine cantu. 32°. 196 I. Bőrkötés arany-
metszéssel. K 2.40. 

Plot], G., Neue Mariapredigten. Nagy 8°. 132 1. K 1.80 
Prnschwltzer, Franz, Maria und das heilige Messopfer. 

Eine Maiandacht in 32 Betrachtungen. 18°. 280 1. 
K 2.—. 

Schlosser, G., Der Marien-Monat. Betrachtungen mit 
einem Anhang von Gebeten. 24°. 326 1. Kötve 
K 2.40. 

Schütz, Jakob Hubert, Die Geschichte des Rosen-
kranzes unter Berücksichtigung der Rosenkranz-
Geheimnisse und der Marlen-Litaneien. 8°. 304 1. 
K 7.20. 

Stecher, Chr., S. J., Maria, unsere wunderbare Mutter. 
Maipredigten. 8°. 352 1. IC 3.60. 

Stock, Norbert, Dogmatische Marienpredigten, heraus-
geben. v. I'. Thomas Villanova Gerster, Ord. Cap. 
Nagy 8°. 127 1. K 1.20. 

Vives, J. C., Card., Annus Marianus, Lectiones de lau-
dibus B. V. Mariae cum orationibus. 24°. 424 1. 
K 3.60. 

Vogele. Eugen, Griisset Maria ! 5 Maipredigten. 8°. 
55 1. K —.72. 

Vogt. Peter, Murla in Ihren Voibildern. Maipredigten 
zu Lessiingen azf die Feste der. sei. Jungfrau. 8°. 
384 1 K 2.88. 

Wiichtler. W., Die Ehrenkrone aller Jahrhunderte für 
Maria. Charakterbilder aus den Leben der Heiligen. 
Zeilgemässe Maiandacht nebst Gebeten zur Mai-
andaclit. 18°. 321 1. K 2.20. 

Wagner, Geore. Ave Maria. I. Maria und das Vater-
unser II Maria, unsere Führerin zum Glück. 
Zyklus von Maienpredigten, zugleich ein Lesebuch 
für Marienverehrer. 8°. 641 I. K 1.02 

Widmer. Paul, Jos., Bei der Mutter. Lesungen für alle 
Tage des Monats Mai. Kis 8°. 183 1. Kötve K 3.12. 

Zoiner. Job. Evang., Die Lauretanische Litanei. Be-
tachtungen über sämmtlicheA nrufungen dieser 
Litanei nebst Beispielen und Nutzwendungen, ragy 
8°. 405 1. K 4.80. 

Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII. ker., Szentkirályi-utca 28. szám. 
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RELIGIO 
TUDOMÁNYOS ÉS TÁRSADALMI KATH. HETI FOLYÓIRAT 
A BUDAPEST] EGYETEM HITTUD. KARA TÖBB TAGJÁNAK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI 

Dr. H A N U Y F E R E N C , EGYETEMI TANÁR. 

Megjelenik — július és augusztus hó ki-
vételével — minden szombaton reggel. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Budapest, IV., Duna-u. 3. 

Előfizetési ár : egész évre K 12, fé lévre K 6 . 
E g y e s szám ára : 50 fillér. (Kapható a S z e n t -
Is tván-Társulat könyvk . , IV., Kecskemét i -u . 2.) 

TARTALOM. I. Vezércikk: Res r u m e n a e . I r t a : Wolkenberg Ala-
j o s dr. — II. Az örök városból: 1. J u b i l e u m i za rándok la tok 
érkezése Rómába . 2. Schrembs toledo-i p ü s p ö k b á t o r fel lépése a 
Szentszék függet lenségeér t . 3. Nagy-Kons tan t in - jub i l eumi ünnep -
ség a Szen/- / J«Z-bazi l ikában. 4. Új í tás a Collegium Germ, llung.-
b a n . 5. Az «Ada Ápostolicae Sedisa f. évi 6. s záma . — III. Tudo-
mányos cikkek, közlemények, értekezések: 1. A dogma t ika ellen 
való elfogultságról . Czilek Balázs dr.-tól. 2. Mikor lettek házas-
sági bon tó akadá l lyá a nagyobb r e n d e k ? II. Sipos I s tván dr.-tól. 
3. Mit n y e r ü n k a k iny i l a tkoz ta tás á l ta l ? Végh Ferenctől . 4. Egy-
házi j á r a n d ó s á g o k közigazgatási b e h a j t á s a . III. Arányi Is tván 
dr.-tól. 5. Nemzeti t e m p l o m u n k R ó m á b a n . Rejöd T i b o r dr.-tól. — 
V. Könyvkritika: 1. M. Grabmann, T h o m a s von Aquin . Dudek 
J á n o s dr.- tól . 2. J . B. Disteldorf : Die Aufe rs tehung Je su Chris t i . 
P. Schrotty Páltól . — VI. Katholikus Világszemle : A.) Malta: 
A XXIV. nemze tköz i eucha r i s z t i kus kongresszus lefolyása. B.) 
Franciaország : 1. F rédé r i c Ozanam j u b i l e u m á n a k ünnep lé se Pá-
r i sban . 2. Débouché Mária Terézia boldoggáavat ta tás i pe rének 
felvétele. C.) Belgium : Az á l ta lános s z t r á j k kuda rca . D.) Német-
Birodalom: 1.) Proteslantenblatt con t ra Lulhardl'sche Kirchen-
zeitung. 2. Ha lo t thamvasz tá s közköltségen. E.) Nagy-Britannia : 
Nemzetközi ka tho l ikus k lub és szál loda Londonban . F.) Macedo-
nia : Az Athos-hegyi szerzetesek n e m aka rnak önál ló á l l a m m á 
a lakuln i . G.) Kina : A ke resz tény vallás e l i smer t val lás Kíná-
ban . — IX. Könyvszemle. 

J{es rumenae. 
Irta: WOLKENBERG ALAJOS DU. 

A h a j d u d o r o g i p ü s p ö k s é g ügyének r ende -
zését ke l lemet len inc idensek zavar j ák . Az ú j egy-
h á z m e g y e két r o m á n p a p j á t fe l függeszte t te az ú j 
e g y h á z m e g y é n e k a d m i n i s z t r á t o r a , egy főesperes t 
ped ig kö te lesség tudás ra intet t . Ami ö n m a g á b a n 
véve s e m m i egyéb, m i n t r e n d e s e l j á rás azokkal 
s zemben , akik az egyházi r ende lkezések ellen 
vé tenek . 

N a g y o b b a b a j a h ivő n é p közöt t . Mikor 
odá ig j u t o t t u n k , hogy az ugyancsak bá to r és 
ó r iás e re jű Jaczkov ies Mihály, aki hozzá jó m o -
d o r á r ó l m i n d e n ü t t i smere tes , be n e m m e r i t enn i 
lábát egyes községekbe h iva ta los iskolalá toga-
tásra, m á s h o n n a n ped ig m e n e k ü l n i kény te l en s 
a r en i t ensek ellen k a r h a t a l m a t kell használn i , 

szinte a l egsú lyosabb p o n t r a ju tot t az admi-
n isz t rác ió ügye is, a lelkek békés, n y u g o d t ve-
zetése is. 

Az egész ügy m i n t h a darázsfészek volna , 
m e l y b e csak theore t i ce is be l enyú ln i veszede lmes 
do lognak látszik. 

P e d i g n e m így van. Ez a k é r d é s n e m da-
rázsfészek, h a n e m p r o b l é m a és igen k o m o l y ügy, 
m e l y a l eg jobbak m u n k á j á t k íván ja , a hozzá-
szólás, boncolás , békí tés , ha t á rozo t t s ág köve te -
léseivel lép fel m i n d a z o k k a l s zemben , ak iknek 
ügye vagy akik az ügyeke t i smer ik s azoknak 
ü d v ö s m e g o l d á s á t óha j t j ák . 

A t á j ékozo t t ak előtt b i zonyá ra n e m d e u s ex 
mach ina , mégis eléggé meg lepő , hogy épen az 
e rekc iós bul la (Christifideles graeci, 1912. j un . 8.) 
lett a causa belli. Bizonyos k ö r ö k m á r e lőre 
hangu la to t cs inál lak e l lene s b á r k i legyen, aki 
e lolvassa, é rezni fogja a bu l l án , m e ly az ügyhöz 
való hozzászó lásnak legelső a lapja , hogy az a 
szó m i n d e n ha t a lmáva l bír . In tézked ik és paci-
fikál, meggyőz és m e g h a j o l á s r a számít . R ó m á b a n 
n a g y o n is jól i smer ik a mi g ö r ö g szer ta r -
tású egyháza ink ügyeit , m a g u k a g ö r ö g szer tar -
tásuak g o n d o s k o d t a k s g o n d o s k o d n a k a r ró l rég-
óta, hogy in fo rmác ió ik és k ívánsága ik é rvénye -
sü l j enek R ó m á b a n és épen ez a befo lyás is 
é rvényesü l a bu l l ában , m e l y n e k hang ja o lyan 
biztos és o lyan meleg, ami lyen t n e m m i n d e n n a p 
o lvasunk . 

N e m t ű r h e t ő tehát a m o z g a l o m , m e l y n e k 
n e m lehet egyéb é r te lme , m i n t h o g y a bul la in-
tézkedései ellen i rányul . Aki i smer i a g ö r ö g 
sze r t a r t á sú r o m á n népe t , a n é p n e k p a p j á h o z 
va ló v i szonyá t , az kell hogy tel jes valót lanság-
nak ta r t sa a p a p o k n a k azt a mentege tőzésé t , 
hogy a n é p ren i t ensked ik . Ar ra a n é p r e n e m 
ha tha t senki , azokba a fa lukba be n e m léphet 
senki se m i n t taní tó , s em m i n t lázító pap j a ik 
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tudta nélkül. S ez amint nagy becsületükre 
válik azoknak a papoknak, úgy másrészt felelő-
sekké teszi őket mindazért, ami a nép lelkét 
hamis irányba tudja téríteni. 

Semmiesetre sem az a román nép s román 
papság igazi szelleme, melyet most elárul. Vancsa 
János, gyulafehérvár-fogarasi érsek az 1872. évi 
balázsfalvi tartományi zsinat megnyitójában1 

J • o %J «J 
gloriosa és epoehalis diesnek mondja úgy az 
unió napját (1700. szept. 5.) a «dulcis Mater 
Ecclesia»-val, mint az érsekség visszaállításának 
napját (1855. okt. 28.) s minden szava a római 
egyház s a pápák iránt való kegyeletnek és en-
gedelmességnek meggyőződéses érzéseit revelálja. 

Vájjon ennek a kiváló beszédnek csak épen 
befejező szavaira emlékeznék s csak azokat akarná 
megvalósítani a románság, ahol a boldogult 
érsek XIV. Benedek pápát citálva mondja: «Mu-
tantur in dies hominum mores»?.. . 

Mihályi érsek úr az 1900. évi harmadik tarto-
mányi zsinat szine előtt, miután ismét az uniót 
ünnepelte ennek 200 éves fordulóján és a latin szer-
tartásuakkal való testvéri együttlétnek örvende-
zett, így beszél : 

«Sacerdotes ac fideles, vei a remotissimis 
provinciáé ecclesiasticae oris hue advenientes, 
fide repleti ac filiorum pietate ardentes flecte-
bant genua, ut apostolicae participes reddantur 
benedictionis, quam beatissinus pater Leo 
Papa XIII. ad archiepiscopum Alba-Juliensem 
mittebat».2 

Ismét ugyanazon devotus, ugyanazon katho-
likus manifesztáció a szentszék mellett. 

Most azonban egyszerre felfordul minden s 
a tények azokat a sebeket mutatják, melyeket 
a vallásos hit és a nacionalis törekvések régi 
és mérgező összezavarása ütöttek a lelkeken. 

A románság egy része kilép gravaminiális 
politikájának nyöszörgéseiből és rálép a nyilt 
ujjhuzás ösvényére. A régi szellem változását 

1 Conciliulu Provincialu Primu stb. Blasiu,2 1886. XXIV. 
kk. 1. 

2 Conciliul Provincial al Treilea 1900. Blai, 1906. 35. 1. 

ÄNGSTER JÓZSEF és FIA J 
orgona- és harmonium-gyár, PÉCS. | 

O O Alapíttatott : 1807. évben. O O 
A bpesti Bazil ika nagy orgonájának épitői. I 

Csak első dijakkal kitüntetve. I 
Pécsi orsz. kiállításon legelső díjjal, ál lani aranyéremmel kitűntetve, ü 

azzal mentegeti, hogy nyelvében, nemzeti érzé-
seiben stb. van sértve. De ez még abban az 
esetben sem volna ok egyházi törvény elleni 
tüntetésekre, ha igaz volna is, amit hánytorgat-
nak, hogy j)olitikai és kuturális téren (EMKE, 
a Szatmármegyei Széchenyi-Társulat stb.) a ma-
gyarság teljesen a románság letörésére igyekszik. 

De ez az állítás nem más, mint puszta rá-
fogás. A politikai élet is, mellyel itt különben 
nem foglalkozunk, épen úgy, mint a magyarság 
érdekében tett kulturális vállalkozások pro-
grammja nem a nemzetiségek letörése. A nem-
zetiségeket, kikhez századok jó és balsorsa test-
vérekként köt bennünket, sem templomukban, 
sem iskoláikban, legkevésbbé családi életükben 
nem kívánják nyugtalanítani azok a kulturális 
egyesületek. Hanem a magyar állam eszméjétől 
vezettetve, a magyar nyelv ismeretét kívánják 
velők abban a mértékben közölni, melyben azt 
az ország törvényei előírják. Sem többet, sem 
kevesebbet nem akarnak : az ország törvényei-
nek társadalmi uíon kívánnak érvényt szerezni. 
Ez benne van szinte szórói-szóra minden pa-
naszlott kulturális egyesület programmjában és 
benne van azoknak praxisában is. 

Ha a románság mimosa érzékenységének van 
szerintük értelme, a magyarságnak van joga arra, 
hogy történelmi erőit és berendezkedését minden 
téren megvédje és biztosítsa. 

A res rumenae elbírálásánál másik szem-
pont az éjien említett nemzeti szempont. 

Bármennyire irtózzék is a titkos propagan-
dák és a sokszor nyiltan leadott s igen merész 
nyilatkozatok által nekitüzelt románság az igaz-
ságtól, azt az elvek csatáján, mikor az ő részük-
ről már az ellenállás jegyében folyik a küzde-
lem, érvényesíteni kell. 

Magyarország területén nincs más nemzet, 
mint a magyar nemzet. A törvény, intézményeink, 
a köztudat csak ezt ismerik. Vannak emberek, 
akik románul, tótul, szerbül, németül beszélnek, 
de nemzet csak egy van, a politikailag és 
földrajzilag egységes magyar nemzet, melynek 
a magyar fajbeli polgárokkal teljesen egyenjogú 

« Ajánlják kitűnő hangu és erős szerkezetű 
fi légnyomatu és elektromos berendezésű 

ORGONÁIKAT 
a legjutányosabb árak mellett, művész ies 
kivitelben, o o o Raktáron kitűnő hangu 
harmoniumok minden nagyságban. 
Elektromos fujtató készülékek. Árjegyzéket kívánatra ingyen. 
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tag ja i a r o m á n , tót, szerb, n é m e t fa jhoz t a r tozó 
egyének . 

Magya r t ö r v é n y h o z á s t ö r t e szét azon ószláv 
békóka t , m e l y e k b e n a r o m á n n é p f a j s iny lődöt t . 
Magyar f e j ede l em fo rd í t t a t t a le a b ib l iá t r o m á n 
nye lv re , m e g v e t v é n a lap já t a faj i k u l t u r á n a k . 
Magyar szel lem hozta lé t re az ö n k o r m á n y z a t i 
i n t ézményeke t , 1 a p o l g á r o k jogegyenlőségé t , a 
r o m á n o k n a k is b iz tos í to t t s a j tószabadságo t . Ma-
gyar sze l lem szabad í to t t a fel a r o m á n s á g o t is a 
j o b b á g y i iga alól. 

Kívánja-e ezér t a m a g y a r s á g , h o g y val lásá t 
e lhagy ja a r o m á n s á g ? Nem, hiszen ö n k o r m á n y -
za to t a lko to t t nekik . Kíván ja , hogy k u l t ú r á j á b a n 
n e f e j l őd j ék a r o m á n s á g ? Nem, h iszen a n n y i 
l apo t szerkeszt , a n n y i k ö n y v e t n y o m a t , a n n y i 
i skolá t t a r t fenn , e lemit , középiskolá t , a m e n n y i t 
akar , sőt felső i skoláka t is létesí t m á r . F a j i sa já t -
ságaikat , szabadsága ika t , n y e l v ü k e t sem b á n t j a 
senki : k ü l ö n t ö r v é n y e k in t ézkednek n y e l v ü k 
haszná la tá ró l . 

De azt igenis k í v á n j a — hogy csakis a je-
len ügyrő l s zó l junk itt — a magya r ság , a ka-
thol ic izmus , h o g y épen a k k o r tegyék le a nacio-
ná l i s é rzékenységeke t , a k á r jogos , a k á r jog ta l an 
p o s z t u l á t u m o k a t s a r en i t enc ia fegyverei t , m i k o r 
egy ú j k a t h o l i k u s p ü s p ö k s é g n e k a l é tbe va ló 
beá l l í tásáró l van szó. Mer t a m i t tesznek, az 
m i n d e n , csak n e m k a t h o l i k u s lé lekből f a k a d ó 
e l járás . 

Még azt is t ek in t e tbe kell v e n n i ö k itt, hogy 
az e rekc iós b u l l á b a n ha t á rozo t t d i a d a l u k van a 
r o m á n o k n a k , n e m c s a k a gyu la fehérvá r - fogaras i 
egyházmegyébő l k ihas í to t t p a r ó k i á k k o r m á n y -
zására b iz tos í to t t Vica r ius F o r e n s i s k inevez te-
tése által, h a n e m a b b a n is, hogy m í g a bu l la 
t e n o r j a szer in t a magyar nyelviï liturgiára az 
ú j e g y h á z m e g y e évt izedes k ü z d e l m e k u t á n s em 
számíthat , 2 a d d i g a n n y i egyéb j o g o k o n k ívül a 
görög liturgiái nyelv, a r o m á n s á g nac ioná l i s 
m o z g a l m a i h o z i n k á b b illőleg, az egész v o n a l o n 
d iada l t a ra to t t . 

Van m é g egy s zempon t , m e l y r ő l a fe lvete t t 
ké r dé s t nézni , e lb í rá ln i , l ehe tőség szer in t béké-
sen, a m i n d e n sebe t gyógyí tó i d ő n e k bevá rásá -
val is, k o m p o n á l n i kell. 

Ez a s z e m p o n t a r o m á n s á g psz iko lóg iá ja . 
Akik t ávo l ró l néz ik ezt a népe t , azok sok tekin-
t e tben — ex l i b ro doct i — téves Í té leteket alkot-

1 L. Vancsa érsek f. i. beszédét. 
2 «Vetita (est) prorsus hungarica lingua, quam cum non 

sit liturgica, in S. Liturgia nunqaam adhibere licet.» 

n a k e r rő l a fa j ró l . Sokan csak egyfa j t á t i smer -
nek be lő lük , az e rdé ly i t , a m á r m a r o s i t és ál ta-
nos í t j ák a fa j i vonásoka t . 

«Oláh», t ehá t ba rá t ság ta l an , zá rkózo t t és 
ravasz , m a k a c s és kegyet len , s a tnya és be tege-
sen ingerü l t stb., így szok tak ró luk beszé ln i s a 
n a p i sa j tó tó l a lak í to t t ez a k ö z t u d a t m é g fejlő-
dé s r e is k é p t e l e n n e k hiszi ezt a fa j t . 

Az igazság é rdeke , hogy ezek a néze tek 
o k k a l - m ó d d a l k i j a v í t ó d j a n a k . A r o m á n s á g kul-
tu rá l i s v i s s z a m a r a d o t t s á g á é r t n e m ő m a g a a 
felelős. A felelősséget rá lehet to lni vezetőik 
ma l i c iózus aka ra t á r a , a pol i t ika és a közigazga-
tás közegeire , bé rces v idéke ik izolá l t ságára s 
egyéb m i n d e n r e , a m i k n e k va lóságáró l és oko-
zati összefüggésérő l vi tázni n e m a k a r u n k . Csak 
megjegyezzük , hogy a n y i l v á n o s élet f ak to ra i tó l 
n a g y röv id l á t á s m i n d e n k o r , a k u l t u r a g ó c p o n t -
ja i tó l távol eső osz tá lyokat , f a joka t , v idékeke t 
a m ű v e l ő d é s k e v e s e b b eszközében részel te tni , 
m i n t a közelá l lókat . 

S a m i a r o m á n s á g o t illeti, ezt a t ehe t séges 
f a j t kezelni kel le t t v o l n a a 30—50 év előt t i 
m ú l t b a n . I smé t l em, a r o m á n s á g tehe tséges faj . 
Leszámí tva egyes v idékeke t , ahol a r o p p a n t sze-
génység, a k l íma , az i skolázat lanság, az arct i -
t u d o loci á tkai n a g y o n m e g r o n t o t t á k a race-t , 
ez a f a j é r t e lmes , a maga m u n k á i b a n tehetséges , 
őse rőve l telt, szóval tehe tséges faj . 

N e m is szólva va l lásos ha j l andósága i ró l , j ó 
szive van a r o m á n a s s z o n y n a k - e m b e r n e k , sze-
ret i o t thoná t , csa ládjá t , a békességet , az idegen t 
is, ha s e m m i s em kelt b e n n e g y a n ú t az idegen 
j ó érzései i ránt . 

Hogy makacs , hogy be tegesen ingerü l t , kü lö-
nösen m a m á r és k ü l ö n ö s e n ha faji do lga i ró l van 
szó, a l igha c sodá lkozha tnak ra j ta , akik ügye ike t 
j o b b a n i smer ik . 

Melyik n é p r ő l n e m lehet u g y a n é h ibá-
ka t e l m o n d a n i , k ü l ö n ö s e n ha azt a n é p e t 
megszoko t t n y u g a l m á b ó l , t a l a j á ró l egysze r re az 
alat ta m e g m o z d u l ó föld t a l a j á r a ü l te t ik á t ! ? 
Minden ik g y a n a k v ó lesz, m i n d e n i k fé l teni fogja 
jel legét , h a g y o m á n y a i t , a be leneve l t e lveket . 

S m i n d e z t a n n a k r e m é n y é b e n í r tuk ide, 
hogy míg a r o m á n s á g ügye inek m a i in tézői egy-
házi t ö r v é n y e k n e k és a m a g y a r n e m z e t i eszmé-
n e k szereznek é rvény t , n e m fogják s z e m ü k elől 
tévesz teni e m e n é p le lkének sa j á tos vonása i t , 
tehetségességét , psz ikológia i a l a p o k o n való ke-
zelését sem. 
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B B II. AZ ÖRÖK VÁROSBÓL B B 

J u b i l e u m i z a r á n d o k l a t o k é r k e z é s e R ó-
m á b a . Április 22-én a Cambray egyházmegyét kép-
viselő 350 zarándok, Delamaire érsek vezetése alatt, 
jött audienciára a Vatikánba, ahol Merry del Val 
biboros a Sala Ducale-ban fogadta őket. A zarán-
dokok egy bronz csoportszobrot is hoztak magukkal 
Rómába ajándékul a pápának; ez a csoportszobor 
annak a képnek (Dechin festő műve) a reproduk-
ciója, melyet a cambray-i egyházmegye a lourdes-i 
bazilikának ajándékozott; a csoportszobor azt a je-
lenetet ábrázolja, amint Vianney János egy betegnek 
egészségeért a B. Szűzhöz, mint «Salus infirmorum»-
hoz imádkozik; a csoportnak két további alakja épen a 
B. Szűz és az előtte hordágyon fekvő beteg. Ezt a 
bronzszobrot ajánlotta fel a Szentatyának a cambray-i 
érsek a beszédben, amelyet Merry del Val bíboros-
hoz intézett. 

Merry del Val bibornok válaszában reflektált a 
mai franciaországi állapotokra is, mikor így szólt: 

«Azért jöttetek, hogy megünnepeljétek Nagy-
Konstantin rendeletét, amely békét és szabadságot 
adott az egyháznak, amelyeket tőletek ma, Francia-
országban nagyrészt megtagadnak, de ti méltán kö-
veteltek. A ti hitetek, a ti szeretetetek a valláshoz 
és az egyházhoz, amely egyenes arányban áll a ti 
ragaszkodástokkal hazátokhoz, nem hagyhatják siker-
telenül a ti reményeiteket. Még nagyon is közel 
vagyunk az Isten és a gonosz szellem közt folyó 
harcnak idejéhez, semhogy már láthatnók mindazon 
szép lapokat, amelyek a történelem könyvében most 
beíródnak, de megvagyok győződve arról, hogy mikor 
a mi unokáink, utódaink olvasni fogják a mai kor 
történetét, csodálkozással fognak eltelni e dicsőséges 
lapok felett és különösen afelett, hogy minden lapon 
volt a történész tollának írni valója egy névről, 
Franciaország nevéről.» 

Április 23-án délben a hollandiai kath. vasutasok 
szindikátusának 120 tagja, Mntsaers plébános veze-
tése alatt tisztelgett Merry del Val bíborosnál, aki 
meleg szavakkal köszönte meg a Szentatya iránt 
nyilvánított kegyeletöket. 

Április 24-én délután a németországi «Charitas-
Verband»-nak (székhelye: Freiburg i. Br.) különféle 

németországi egyházmegyékhez tartozó tagjai Nörber 
Tamás freiburgi érsek vezetése alatt, kinek kíséreté-
ben voltak még Kirstein mainz-i, Iieppler rottenburgi 
püspökök, Brenner, De Waal és Elises praelatusok 
stb., tisztelegtek a bíboros-államtitkár előtt. Nörber 
érsek megemlékezvén a Szentatyának a Nagy-Kon-
stantin-jubileum megülése iránt tett intézkedéseiről, 
e jubileumi alkalomból tolmácsolta a «Charitas-Ver-
band» hódolatát a Szentatya iránt. Felemlítette be-
szédében azt is, hogy Rómába való utazásuk alatt 
felkeresték Milanóban a S. Carlo-templomot, ahol 
keresztelték Ozanam Frigyest, a Vince-egyletek ala-
pítóját, amely egyesületek Németországban is annyira 
felvirágzottak és az akatholikusok elismerését is ki-
vívták. Merry del Val biboros az érseknek válaszolva, 
a Szentatya nevében köszönetet mondott és helyes-
lését fejezte ki afelett, hogy a «Charitas-Verband», 
amely maga is a charitativ intézményeket szolgálja, 
megemlékezett Ozanamról és épen Milanóban, ott, 
ahol a császárnak az egyház szabadságát kihirdető 
decretuma napvilágot látott, aminek emléke figyel-
meztetni fogja a zarándokokat a jövőben is a két 
fődologra: a keresztény szeretetre és az egyház sza-
badságának védelmére. 

S c h r e m b s t o l e d o - i p ü s p ö k bá tor f e l l é p é s e 
a S z e n t s z é k f ü g g e t l e n s é g e é r t . Április 26-án 
Merry del Val biboros államtitkár 90 északamerikai 
toledo-egyházmegyei előkelő úrból, úrnőből és papok-
ból álló zarándoklatot fogadott magánlakosztályában. 
A zarándokokat Schrembs toledo-i püspök, Ken-
nedy a római északamerikai kollégium rektora és 
Mac-Grane lovag vezették a biboros elé. 

Schrembs püspök, kit a Szentatya 1910-ben he-
lyezett az új püspökség (Toledo, az Egyesült-Álla-
mokban) élére első püspöknek, előadta, mennyire 
vágyott püspöksége első pillanatától fogva azután, hogy 
az apostolok és martirok sírjaihoz jöve Rómába, itt 
esdjen le erőt magára és híveire; örül, hogy pap-
jainak és híveinek szinejavával jöhetett, és hogy így 
ís kifejezésre juttathatta mindnyájuknak hűségét és 
ragaszkodását az apostoli Szentszékhez. Felemelő 
rá juk nézve, hogy épen e jubileum évében jöhettek 
Rómába, amikor felújul a keresztény világ szemei 
előtt emléke a kereszt győzelmének, amely a véres 
üldözések kora után békét hozott az egyháznak. 

De ma is folytatta a püspök —> gonosz em-
berek elfelejtve a múltnak tanulságait és üres poli-
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O o l I I u A U l í I A , U 1 U U A egyházi szerek 
B u d a « » * * Hw u i f i a i ruhák, zászlók stb.gyára. 
I i M l M § f f ! > M 9 I f * ) V d l » l H U « M e Árjegyzék kívánatra Ingyen és bérmentve. Telefon 167-34. 
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likai ürügyeket hangoztatva, megfosztották az egy-
házat szabadságától és vagyonától, sőt odáig merész-
kedtek, hogy elvegyék a Szentatyától a szabadságot 
is és őt a Vatikán foglyává tették. A szabadság 
országából jővén, ahol állami alaptörvényből folyólag 
az egyháznak a legteljesebb szabadság van biztosítva, 
ők tiltakoznak a tarthatatlan helyzet miatt, amelyben 
egy ellenséges törvényhozás az egyházat szabad 
mozgásában gátolja, vagyonától megfosztva tartja 
és az egyháznak isteni rendelés folytán feje megvan 
fosztva az ő isteni küldetésének teljesítéséhez oly 
szükséges szabadságtól. Legújabb események világo-
san megmutatták, magánál a Vatikán kapujánál, 
mily tarthatatlan a jelenlegi helyzet, és az egyház 
belkormányzásába való beavatkozás (Cáron!) meg-
mutatta a keresztény világnak az elégtelenségét azon 
garanciáknak, amelyek, úgy látszik, csakis azért van-
nak, hogy megsértessenek. A római kérdés messze 
túlterjed Róma falain és Ralia határain, világkérdés 
ez, amelynek csakis egy megoldása van : a Szentszék 
abszolút függetlensége! Teljes összhangban az egész 
világon elszórtan élő 300 millió katholikussal, tilta-
koznak és nem fognak megszűnni tiltakozni az egy-
ház megrablása ellen a tulajdonjog és a cselekvés-
szabadság tekintetében, és követelik és nem fognak 
soha megszűnni követelni a Szentszék abszolút füg-
getlenségét olyan biztosítékoknak alapján, amelyeket 
a Szentatya elfogadhatóknak találand. Iveresztülmen-
vén — folytatta a püspök — a Szent-Péter-téren, 
amely valaha Szent Péter keresztrefeszíttetésének 
színhelye és később, Nagy Konstantin győzelmekor, 
a kereszt felmagasztaltatásának tanuja volt, azt a fel-
írást látták : Christus vincit, Christus régnât, Chris-
tus imperat, Christus ab omni malo plebem suam 
defendat. Ez a felírás történelmi visszhangja Krisz-
tus ünnepélyes ígéretének: Portae inferi non prae-
valebunt. Valóban, Isten él és meg fogja semmisí-
teni a gonoszok törekvéseit. 

«Mi — fejezte be a toledoi püspök beszédét — 
örömmel köszöntjük a Saxa Rubra-t (a Pons Mil-
vius mellett) és a milanói edictumot, mint az egyház 
dicsőségének történeti bizonyságait, és bízó s szere-
tettől égő szivvel já ru lunk a Szentatya, Krisztus hely-
tartója elé, törhetetlen hűséget igérve neki és töké-
letes buzgalmunkat az ő dicsőséges jelszavának meg-
valósításához : Restaurare omnia in Christo.» 

Schrembs püspöknek a zarándokokra mély be-
nyomást gyakorló beszéde után, Merry del Val ál-
lamtitkár az ő válaszában ennek kifejezést is adott, 
külön hangsúlyozva, mennyire átérzi azt, hogy a Szent-
atya iránt ily fenkölt érzelmekkel viseltető és oly mesz-
sziről jövő zarándokok sem juthatnak a Szentatya 
színe elé. Majd rátérve a püspöknek a római kérdést 
érintő szavaira, megjegyezte, hogy így valóban senki 
sem beszélhet nagyobb joggal, mint Amerika fiai, kik-
nek hazájáról a Szentatya egyszer így nyilatkozott : «Ez 
az az ország, ahol az igazi szabadság tiszteletben áll». 

«Mindenkinél inkább — folytatta a biboros — 
van önöknek joguk követelni a Szentszék részére 
követelni azt, ami az egyház szabad kormányzásá-
hoz szükéges. Örülök, hogy konstatálhatom, hogy a 
pápa helyzete nemcsak egyik-másik népet, hanem az 
egész világot érdekli ; nem lehet ugyanis megengedni 
azt, hogy a pápaság és az ő helyzete csupán egyet-
len nemzet érdekének tekintessék, mivelhogy a pápa 
Krisztust képviseli és így egyetemes javat képvisel.» 
Beszéde végén a biboros-államtilkár a Szentatya 
egészségének mindjobban való helyreállását közölte 
a zarándoklattal és nekik a pápai áldást megadta. 

N a g y - K o n s t a n t i n - j u b i l e u m i ü n n e p s é g a 
S z e n t - P á l - b a z i l i k á b a n . Április 27-én a Szent Pál 
sírja felett Nagy Konstantin által első alakjában 
felépített bazilikára («Basilica Ostiensis») került a 
sor a Konstantin-jubileum ünneplése folyamán. Dél-
előtt 10 órakor, külön pápai felhatalmazás alapján, 
Ant. Vico biboros, pápai delegátus misézett a pápai 
oltárnál. A pápai énekkar, Perosi mesler vezetése 
alatt, szolgáltatta az éneket; Palestrina «Lauda 
Sion» miséje került előadásra Perosi betéteivel. Szent-
mise közben P. Bracco bencés atya, hírneves ker. 
archaeologus tartott beszédet, amelyben kiindulva 
Nagy-Konstantin császárnak és a keresztnek győzel-
méből, rátért beszédének tárgyára, a Szent Pál-bazi-
lika művészi remekeire, híres mozaikjaira (az «absis» 
és az «arco di Placidio» mozaikjai); beszédét azzal 
végezte, hogy az egyházat minden időben a pápák 
vezették győzelemre, amelyet ők mindig a szent 
kereszt jele alatt vivtak ki. A szentmisén jelen vol-
tak a jubileumi helyi bizottság tagjai Macchi gróf 
vezetése alatt, számos praelatus, több bencés apát és 
sok egyéb pap és növendékpap, valamint nagyszámú 
és előkelő közönség. 

Ugyaneznap délután Del Papa, a Szent-Pál-ba-
zilika mellett levő bencés apátság apátja, tartotta 
az ünnepi vesperát, amelynél a zsoltárokat «in poli-
phonia» a lateráni énekkar (Casimiri karnagy vezetése 
alatt) énekelte, a bencések pedig «in canto grego-
riano» feleltek. Vespera után Vico biboros Te Deum-ot 
tartott és annak végén szentségáldást adott. Mire az 
istentisztelet véget ért, bealkonyodott, és ekkor a bazi-
lika homlokzatát és tornyát kivilágították. 

Új í tás a C o l l e g i u m - G e r m a n i c o - H u n g a r i -
c u m - b a n . Ezen kollégium növendékeinek eddigelé 
arra kellett eskü alatt Ígéretet tenniök, hogy római 
tanulmányaik befejezése után azonnal a lelkipásztori 
szolgálatba állanak, és nevezetesen azt is, hogy nem 
maradnak Rómában vagy Itáliában. Ez az ígéret 
akadálya volt annak is, hogy a kollégiumnak volt 
növendékei Rómában maradhassanak tanulmányi 
célból. Most végre Wernz Ferenc S. J., a kollégium 
protectora, a Szentatyától engedélyt (1912. november 5.) 
kapott, hogy az intézet növendékei filozófiai és theolo-
giai tanulmányaik befejeztével Rómában maradhas-
sanak, hogy itt vagy az «Institutum Riblicum»-ban 
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bibliai tanulmányokat folytathassanak vagy az «Uni-
versitas Gregoriana»-n felsőbb jogot tanulhassanak és 
diplomát szerezhessenek. 

Az «Acta A p o s t o l i c a e S e d i s » f. é. 6 . s z á m a . 
A pápai hivatalos lapnak legújabb (6.) száma, ápri-
lis 16. dátum alatt, most jelent meg a következő 
tartalommal : 

I. Az «Acta PU PP. X.» rovat élén a Szentatyá-
nak 1913. j anuár 25-én kelt motuproprio-ja áll, mely-
ben megengedi, hogy a tulajdonképeni Szent Bene-
dek-rend («Benedictini atrath) 14 kongregációja fe-
lett joghatóságot gyakorló és jelenleg gyengélkedő 
de Hemptinne Hildebrand abbas primas és római 
S. Anselmo apát mellé «coadjutor cum jure succes-
sionis»-t választhassanak meg Rómában a május hóban 
Monte-Cassino-ba (crypta-szentelés !) utazó főapátok 
(«praesides et abbates generales»). De Hemptinne 
megtartja életfogytiglan az «abbas generalis» és a 
S. Anselmo-apáti cimeit, jogait és kiváltságait, de 
joga lesz a zárdán kívül tartózkodni. A megválasz-
tandó coadjutor-nak apáti cime lesz és el fogja látni 
a rendi primásság, valamint a S. Anselmo-kollégium 
ügyeit. A május hóban megejtendő coadjutor-válasz-
tásnál lesz a rendnek első izben alkalma «abbas 
primas»-t választani, mert de Hemptinne-t, akkori 
maredsous-i apátot, XIII. Leo pápa a pápai reser-
vatio-jog igénybevételével nevezte ki ugyanazon bre-
vében (1893. julius 12.), amellyel a Szent-Benedek-
rend kongregációit a rendi primásság alá rendelte, 
a jövőre nézve azonban ugyanazon brévében a rendi 
primás-apát megválasztására a rendi kongregációk 
fejeit hatalmazta fel. 

A nevezett rovatban továbbá közölve van a Szent-
atyának a lombardiai (Milano) zarándokokhoz ápri-
lis 4-én intézett allocutio-jának szövege, amelyet f. é. 
15. számunkban ismertettünk. 

Folytatólag ugyanazon rovatban egy pápai breve 
következik (1913. március 27.), amelyben a pápa 
a sorra kerülő bibornokoknak megengedi, hogy a Nagy-
Konstantin-jubileum ünnepségei alkalmából a római 
bazilikák (lateráni «archibasilica», Szent Péter, Szent 
Pál, Maria Maggiore és Szent Lőrinc «basilicá»-k) 
főoltárainál, melyeknél csak a pápának szabad egyéb-
ként misézni («altaria Papalia»), ezen bibornokok 

misézhessenek és egyéb istenitiszteletekel végezhes-
senek. Egy másik brevé-ben (1913. március 30.) pedig 
a kármelita-rend generálisának (Praepos. Gen.) meg-
engedi, hogy a «Prágai Kis Jézus-Társulat»-ot úgy a 
rendi, mint más nyilvános templomokban felállít-
hassa, mégis a megyés püspök hozzájárulása mellett 
és minden más követelmények betartása mellett, 
amelyeket VIII. Kelemen pápa az 1604. évi «Quae-
cumque» kezdetű constitutio-ban a testvérúletekre 
nézve előirt. 

Végre egy pápai levélben («Epistola») a Szent-
atya elismerését fejezi ki de Torre Diaz Mano gróf-
nak, aki a nagyobb tengerparti kikötőkben a kath. 
hajósok lelki gondozására otthonokat állított fel 
(«Catholic Seamen's home and institute»). 

II. A «Congregatio»-k rovatában ezen decretu-
mok foglaltatnak: 

1.) Első helyen áll az Inqnisitio-Congregatio 
búcsu-osztályának (sectio de indulgentiis) 1913. feb-
ruár 27. decretuma, amelyben a belga redemptoris-
ták tartományfőnökének kérésére 300 napos búcsút 
engedélyez a valamely plébániában tartandó nép-
missio sikeréért könyörgő imaformula elvégzéseért; 
a S. Congregatio által közzétett imaszöveg a nép-
missio kihirdetése után, de még megkezdése előtt 
mondandó el; a búcsú elnyerhető, a jelzett időben, 
naponként egyszer. 

Ugyanazon búcsu-osztály 1913. március 13-iki 
decretuma pedig Mária szeplőtelen Szive tiszteletére 
augusztus hóban valamely (nyilvános vagy magán) 
ájtatosságot végzőknek, egyszeri teljes búcsút és napon-
kinti (augusztus hóban) 300 napos búcsút engedélyez. 

2.) A S. Congregatio de Religiosis az apácák 
gyóntatására vonatkozó 1913. február 3-iki (e lap 
11. számában már ismertetett) decretum-nak hiteles 
olasz és francia szövegét közli. 

3. A S. Congregatio Rituum az 1913. március 18.-i 
decretum-ot közli, amellyel Vives y Tutto bibornok, 
előadó indítványára elrendelte Dubouché M. Teré-
zia (f 1803), az Örökimádásról («ab adoratione répa-
ratrice») nevezett apácák kongregációja megalapítója 
boldoggá és szenttéavattatási perének felvételét. 
(Ezen aktus folytán ezen szentéletű nőt megilleti a 
«Venerabiiis» (serva Dei) cim.) 
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III. A törvénykezési rovatban közölve van a 
Rota Romana 1912. julius 22. Ítélete, amely Wilkers-
heimer Frigyes és Warther Emilia közt 1899-ben 
Strassburgban csupán polgárilag megkötött házassá-
got «defectus consensus» miatt felbontja, azon a cimen, 
hogy a menyasszony a polgári kötést (Strassburg extra-
tridentin terület), annak idejében tett, kifejezett ki-
jelentései szerint, nem tekintette házasságnak és épen 
az igazi házasság megkötése végett sürgette azt, hogy 
kath. plébános elé menjenek; a házassági együtt-
élésnek a polgári kötés utáni 3-ik naptól kezdve 
3 napon át való folytatása sem tekinthető elégséges 
substratumnak a házasság megkötéséhez, mert a meny-
asszony az együttélésnek ilyen esetleges jelentőségéről 
mit sem tudott, de még ha tudott volna is, ő házas-
ságot kötni nem akart és a consummatio-t is csak 
kényszerűségből teljesítette. 

IV. A «Diarium Romanae Curiae» beszámol a 
Rituum-Congregatio-nak több szenttéavattatási per-
ben tartott előkészítő üléseiről, így nevezetesen az 
orléans-i szűz szenttéavattatási ügyében 1913. április 
15. üléséről, amelyben Ferrata biboros előadására 
elfogadták a szenttéavatás alapjául a bejelentett há-
rom csodát. 

A legújabb pápai kitüntetések és a nekrolog jelez-
tetnek a füzet végén. 

III. TUDOMÁNYOS CIKKEK, e/a e/o <*> e/o 
e*> e* KÖZLEMÉNYEK, ÉRTEKEZÉSEK 

A dogmatika ellen való elfogultságról. 
Nagyon sokan azok közül, akik a theologiai 

főiskolákra vonulnak fel, nyomasztó lidércnyomás-
sal terhelten lépik át a küszöböt. Elfogult ijedelem 
a dogmatikával szemben üli meg lelküket. A dogma-
tika mint nehéz tárgy, mint nagyon nehéz tárgy 
van kikiáltva. 

Ez már átment a tömegpsychologiába ; a tömeg-
psychologia pedig igazi suggestioként működik ; nehéz 
ködként borul a lélekre s nagyon gyengíti az akarat-
erőt. 

Mielőtt a dogmatikus jelölt csak tudná is, mi 
az a dogmatika, már nem is az a nem annyira gon-
dolat, mint inkább érzelem tölti el, hogy valami 
nagyon nehéz, talán meg sem bírható munka vár 
reá. Ezt adják neki örökbe és ő maga, hogy ne 
lássék kisebb munkát végezni és ne veszítsen a 
dicsőségből, maga is ugyanezt mondogat ja ; itt is 
aránylag kicsi azoknak a száma, akik a tömegfelfogás 
alól szabadulni igyekeznének vagy tudnának. 

Ilyen nyomott kedélyállapot, ilyen látókör mellett 
persze nem veszi észre a dogmatika szépségeit, érde-
kességeit s nagyon sok esetben fejletlen marad ér-
zéke minden időre a dogmatika iránt. 

Nem jó szolgálatot tesz az, aki ilyen kikiáltók 
közé áll; a kárt, melyet okoz, nem tudja könnyen 
jóvá tenni. 

A «Religio»-t sok dogmatikus jelölt olvassa; azt 
hisszük, jó szolgálatot teszünk nekik, ha némi felvi-
lágosítást nyuj tunk ebben a kérdésben. 

A tisztánlátás, a magunkra vállalt munka fel-
adatának megismerése másutt is a biztonságnak jól 
eső érzését s helyes önbizalmat adnak ; így lesz ez 
nálunk is. 

Nem tagadjuk, hogy a dogmatika mindenesetre 
komoly tanulást, elmélyedést s gondolkodást köve-
tel; de így van ez más tudományoknál is; azonban 
a dogmatika nem olyan emberfeletti munka, melynek 
terén szabályos berendezésű, ha csak középszerű 
tehetség is sikereket és pedig élvezetes sikereket 
nem arathatna. 

Más alkalommal1 a dogmatikáról ezt mondottuk : 
«A dogmatikának meg kell maradnia a mellett, hogy 
a kinyilatkoztatott igazságokat forrásaikból bebizo-
nyítsa, értelmüket tisztán, világosan, szabatosan kör-
vonalozza, a nekik szegezett támadásokat vissza-
verje, azokat más és más oldalról — aszerint, milyen 
ii'ányú az ellenállás vagy merre sűrűsödik a homály — 
megvilágítsa, azoknak mélyebb és behatóbb isme-
retét, lehető megértését elősegítse.» 

Ezt a munkát el kell várnunk a dogmatikától, 
akár szakkörökhöz beszél, akár a nagyközönséghez 
fordul. A munka mikéntje azonban mindkét esetben 
nem lehet egyforma. Azt hisszük eme pontnak figyel-
men kívül hagyása magyarázza meg részben a sok-
féle vádat. 

A szakszerű tudomány és népszerűsített tudo-
mány sohasem dolgozhatnak egy mintára. A nép-
szerűsített tudomány, vagy mondjuk, a tudomány 
népszerűsítése mindig könnyebb fegyvernemekkel 
dolgozik, vagy legalább is a vívótermekben már jól 
kipróbált ügyes fogásokkal forgatja fegyvereit, a 
már bizonyos, tisztázott végeredményeket közli, vagy 
legalább is a tudományos kutatásnak épen most 
elért színvonaláról tájékoztat. Főcélja az ismeret 
terjesztése széles rétegekben, s ezért mindig a meg-
levő előképzettséghez, alaposan feltételezhető átlagos 
értelmiségi fokhoz alkalmazkodik. Az egész modell 
lengébb, karcsúbb, hajlékonyabb. 

A szaktudománynak nem ilyen egyszerű a fel-
adata, de munkája sem. Mellőzzük a forrásoknak fel-
kutatását, azoknak kritikai biztonságba helyezését; 
mellőzzük a segédtudományok betekintését, a felme-
rülő kétségeknek, mutatkozó nehézségeknek, mester-
ségesen szembeállított tudományoknak megvizsgá-
lását. Tekintsük csak azt az összetett (komplikált) 
folyamatot, mellyel egy a teljes bizonyosság fokáig 
emelt igazságot forrásaiból feltárunk, minden irány-
ban tisztázunk, megdönthetetlen normativumként, 

1 Katholikus Szemle. 1912. 992. 1. 
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szabályként állítunk oda. Tekintsük csak ezt a sok-
szor meglehetősen kuszált tömkeleget, melyet egy-egy 
ilyen igazság a nyomában keletkező sok részlet-
kérdés által fon maga körül ; de amely részletkér-
déseknek az emberileg csak lehetséges pontos letár-
gyalása szükséges ahhoz, hogy az igazság maga, ha 
talán nem is teljes, legalább elérhető erős világí-
tásban álljon előttünk. S most még vegyük hozzá, 
hogy ez a munka nem alkalmazkodhatik bárminő, 
épen rendelkezésre álló előképzettséghez, hanem 
bizonyos fokút egyenesen megkövetel, s be kell lat-
nuk, hogy bizony elég szeges uton jár a szaktu-
domány. 

Mégis csak nagy külömbség van egy, tárgyi igaz-
ság és tudományos igazmondás tekintetében teljesen 
kifogástalan népszerű csillagászati könyv és a paral-
laxis-ról szóló egyetemi előadás vagy akadémiai 
értekezés között. Nagyon érdekes, érdekfeszítő s elég 
könnyű olvasmány lehet egy népszerűsített fiziológia ; 
s ugyanezen közönségnek igen nagy része nagyon 
fárasztónak, túlságosan fejtörőnek találná Landois-
Rosemann fiziológiáját, bár az ilyen üzemű munkák 
nélkül sohasem jöhetett volna létre az előbbi. 

A szakszerű tudomány igazi belátást, elérhető 
felfogást, lehető megértést, erőnkkel arányos beha-
tolást, áttekinthető rendszert nyújt és a szerves össze-
függést teszi lehetővé. A népszerűsített tudomány csak 
ismeretet s tájékozást ad; ezt is az előbbitől kapja, 
valamint attól kölcsönzi a világosságot is. Világos, 
közérthető, szép stílusú, igaz tartalmú, rövid, tempe-
ramentumos népszerű tudományos munkát nem 
tudok elképzelni előzményül s alapul szolgáló szak-
munka nélkül. De nem csak irott munkáról áll ez, 
hanem szóbeli előadásról is. 

A népszerűsített tudomány már a tárnákból 
kiemelt, kicsiszolt drágakövekkel dolgozik; a ki-
emelés fárasztó munkáját a szaktudomány végzi. 
Ez a munka mindenkor és minden tudományban — 
nem csak a dogmatikában — nagyobb erőkifejtést, 
szigorúan fegyelmezett figyelmet, hosszantartó elmé-
lyedést követel. Ha tehát a szellemi munka egyál-
talán bizonyos fokig nehéz és fárasztó, úgy erre 
különösen el kell készülve lennünk a tudománynak 
szakszerű kezelésében. 

Az egész igazságtalanság abban van, hogy a 
dogmatikát mint különlegesen nehéz tudományt 
kiáltják ki, mintha csak ez a különleges nehézség 
különböztetné meg más tudományoktól. 

Ezzel szemben az igazság az, hogy ha csak nem 
szorítkozik valaki bármelyik tudomány terén a 
puszta reprodukcióra, hanem a kérdéseket forrá-

suktól a végeredményig látni, érteni s áthatolni 
akarja, - e z pedig mindazoknál szükéges, akik má-
sokat vezetni akarnak,1 — annak bizonyos nehéz-
séggel le kell számolnia a dogmatikában csakúgy, 
mint a biológiában; az egyházjogban csakúgy, mint a 
filológiában, a moralisban csakúgy, mint az anatómiá-
ban, s így tovább. 

A munka a jelen világrendben erőkifejtést, vala-
mivel többet: erőlködést foglal magában. Akik ma 
a dogmatikára panaszkodnak, ha theologia helyett 
más tudománycsoportot választottak volna, épenúgy 
panaszkodhatnának a választott más tudományszak 
nehézsége miatt. 

A tudomány sikeres műveléséhez — ha csak 
kiképzésről s nem is továbbfejlesztésről van szó — 
megfelelő (legalább is középszerű) tehetségen s szor-
galmon kívül önfeláldozó lemondásra, állhatatos 
kitartásra, összpontosított figyelemre s energikus 
akaraterőre van szükség. 

Ennek a megvalósítása erőkifejtést, erőlködést, 
az emberi természet romlottságával viaskodást jelent : 
ez az, ami a nehézség a munkában egyáltalán, a 
tudományos munkában különösen. 

Én tehát nem azt mondom, hogy a dogmatika 
nem nehéz; csak azt tagadom, hogy a dogmatika a 
közhiedelem szerinti nehézségével minden más tudo-
mányt felülmúlna. Ez káros előítélet, melyet a panasz-
kodás sohasem szüntet meg, de amelytől mindenki 
megszabadulhat, aki elszánt akarattal határozza el, 
hogy tudni akar. 

* 

Egyet megengedek; azt, hogy a dogmatikával 
természetszerűen járó nehézséget lehet és kell is 
kevesbíteni. A dogmatika t. i. bizonyos előképzett-
séget tételez fel, melyet a filozófia ad; ennek a 
hiánya felesleges és nyomasztó nehézséget okoz, gon-
doskodjunk tehát megfelelő filozófiáról. Továbbá 
figyelembe veendő, hogy a körülményekhez képest 
milyen részletezésre van szükség; a részletezés teljes 
hiánya nem állítja kellő világosságba az igazságot, 
a túlságos részletezés elnyomja, elhomályosítja a 
főkérdést; a teljesen kimerítő előadás úgyis épen 
olyan lehetetlen, mint tanulással teljesen kimerítő 
tudáshoz jutni. 

Végre legyen ugyan az előadás méltó a tárgy 
fenséges tartalmához s az igazságok komolyságához, 
de kiesztergályozott stílus, szónoki művészet ragyo-

1 Itt még csak nem is beszélünk a tudomány előbbre-
viteléről ; ide a tanuláson kívül még sok más kellék szük-
séges, melyeknek megszerzése nem is áll mindig az egyesek 
hatalmában. 

TORONTÓ beszerzésénél forduljon bizalommal N A D L E R és 
DR. S C H Ö N F E L D toronyóra- és műszergyáráboz 
Budapest, VIII., her. Práter-utca 9. szám. 
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gása ne vonja el a figyelmet s ne nehezítse meg a 
figyelmet. Dr. Czilek Balázs. 

Mikor lettek házassági bontóakadállyá a 
nagyobb rendek? n. közlemény. 

Hefele1 az 1089-i melíi-i határozatban már az 
érvénytelenség kimondását látja, az 1107. évi troyesi 
kánon pedig már egész határozottan az érvénytelenség 
mellett szól, mikor elrendeli, hogy a presbyter vagy 
diákon, ha ágyasától vagy feleségétől nem akar el-
válni, az egyházi rendből kitaszítandó s ha tovább 
is fenntarl ja az összeköttetést, kiközösítendő. Annál 
világosabban szól szerinte az érvénytelenségről az 
I. lateráni zsinat. Tehát legalább ettől az időtől 
fogva bontó akadály a nagyobb rend. De valószínűleg 
már előbb azzá lett. Erre következtet az I. lateráni 
zsinat e szavaiból : iuxta sacrorum canonum defi-
nitiones, melyekben régibb jogra való hivatkozást 
lát. És pedig VII. Gergelyben és közvetlen utódaiban 
keresi az érvénytelenség jogelvének előkészítőit, míg 
végre a melfii, troyesi s 1119-i rheims-i zsinat után 
az 1123. évi egyetemes zsinat általános törvényképen 
mondotta ki. 

Nagyon sok egyházjogász van, aki szintén az 
I. lateráni zsinatban látja a nagyobb rendek bontó 
akadályának megteremtőjét. így Hinschius2 (sőt Hin-
schius épen az I. lateráni zsinat 21. kánonja alapján 
az 1119. évi rheimsi zsinatnak homályos 5. kánon-
jában is az érvénytelenség kimondását látja), Walter,s 

Phillips,4 Laurin,5 Schutte,8 Szeredtj? 
Hogy VII. Gergely idejében még érvényesnek 

tekintették a papi házasságot, Hefelével szemben 
kétségtelennek látjuk. Mert ha lettek volna a papok 
házasságát érvénytelenítő akár régebbi, akár Ger-
gelytől származó törvények, a celibátus érdekében 
folyó ama nagy harcok idejében bizonyára hivat-
koztak volna azokra. Ámde ezt nem tették. Megbé-
lyegző elnevezésekkel illetik a házasságot, a papot, 
az asszonyt és gyermekeket egyaránt, de hogy ér-
vénytelen volna e házasság, senki nem mondta. 

A melfl-i, troyesi és lateráni kánonok minden-
esetre figyelembe veendők. Ezek nem alternatívát 
állítanak a házas papok elé, hogy t. i. vagy váljanak 
el, vagy pedig lépjenek vissza a hivataltól és java-
dalomtól, hanem feltétlen szétválást rendelnek, ami-
ből már méltán lehet következtetni az érvénytelen-
ségre, mert ha érvényes volna a papi házasság, ke-
gyetlen dolog lett volna teljes és végleges szétválást 

1 Beiträge zur Kirchengeschichte, 1864, I. 122—139. Con-
ciliengeschichte, IV.2 841., V.2 195., 289., 380. 1. 

2 I. m. 155. 1. 
3 Lehrbuch d. Kirchenrechts, 1854., 386. 1. 
4 Kirchenrecht, 1855, I. 737.1. 
5 Der Cölibat der Geistlichen, 1880, 157. 1. 
« Handbuch des kath. Eherechts, 1855, 208. 1. 
7 Egyházjog, 18833, 384. 1. 

követelni. Továbbá 1139 után is, mikor már teljes 
határozottsággal jogszabály volt az érvénytelenség, 
hoztak törvényeket, melyek csak elválást követelnek, 
amiből arra lehet következtetni, hogy az említett 
kánonokban hangoztatott elválás is magába zárja 
már az érvénytelenséget épiigy, mint magába zárta 
a későbbiekben. 

Ezek alapján, ha nem is osztjuk azok nézetét, 
kik az I. lateráni zsinat törvényében már a papi 
házasság érvénytelenítését látják, azt megengedjük, 
hogy lehet így is értelmezni. De nem kell, mert a 
házasság érvényessége mellett is elrendelhette a zsinat 
az elválást, hogy e szigorú büntetés által minél inkább 
kifejezésre juttassa a papi házasság bűnös voltát. 

Egész világosan és félre nem érthető módon 
először az 1139. évi II. lateráni zsinat 7. kánonjában 
jelentkezik a nagyobb rend, mint bontó akadály,1 

mely egyenesen kimondja, hogy a nagyobb rendűek 
és szerzetesek házassága nem házasság («... Huius-
modi namque copulationem, quam contra ecclesias-
ticam regulám constat esse contractam, matr imonium 
non esse censemus.»).2 

Igaz, hogy a törvényben nincs semmi utalás 
arra a mélyreható újításra, melyet életbe léptetett. 
Ámde ezt magyarázza az a körülmény, hogy a gon-
dolat lulajdonképen nem volt új, hisz a reformpárt 
már régóta sürgette az érvénytelenség kimondását, 
sőt valóságosan semmisnek hirdette a papok házas-
ságát, s ennek volt a következménye, hogy több előző 
zsinat, ha nem is mondta ki határozottan az érvény-
telenséget, elrendelte mégis, hogy az ilyen házasságot 
fel kell bontani, az asszonyt rabszolgaként eladni, az 
ellenkező papot pedig excommunikálni. Mikor aztán 
az érvénytelenséget a II. lateráni zsinat egyenesen és 
határozottan kimondta, senki meg nem lepődött, s a 
zsinat nem látta szükségesnek, hogy kiemelje az 
újítást, melyet az eddigi joggal szemben életbeléptetett. 

Összefoglalva eddigi fejtegetéseinket, azt állapít-
hatjuk meg eredményképen, hog}' a nagyobb rendek 
mint bontó házassági akadály egész biztosan az 1139. 
évi II. lateráni zsinat 7. kánonjában jelentkeznek. 
Van egy-két korábbi törvény, melyekből szintén ki 
lehet ezt olvasni, de nem teljes bizonyossággal. Más 
értelmezést is megengednek. 

1139. óta semmi kétség nem forgott fenn a papi 
házasság érvénytelen volta körül. Az egyházi tör-
vényhozás mindig ezen alapon állt3 s a trienti zsinat 
azt ünnepélyesen is megerősítette.4 

1 Tulajdonképen az 1135. évi pisai zsinat határozatában, 
melyet majdnem szórói-szóra átvett a lateráni. Csakhogy a 
pisai határozat partikuláris jellegű volt. 

2 Ugyanezt vallja Scherer, II. 366. — Sägmüller, Lehr-
buch d. k. Kirchenrechts, 1909.,2 601. — Haring, Grundzüge 
d. k. Kirchenrechts, 1910, 491. — Tauber, Manuale J. C., 
19083, 203. 

s C. 1. X. III. 3. ; — C. un. in VI. III. 15. ; — C. un. in 
Clem. IV. un. ; C. un. in Extr. Joan. XXII. tit. VI. 

4 Sess. XXIV. de Sacram. Matrim. can. 9. 
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Különös, hogy Thomassinus1 az 1148. évi rheimsi 
zsinattól származtatja a nagyobb rendek bontó aka-
dályjellegét, holott a II. lateráni zsinat már 9 évvel 
előbb, majdnem ugyanoly szavakkal mondta ki azt. 

Freisen is téved, mikor a II. lateráni zsinat ká-
nonjának «censemus» szavába kapaszkodva tagadja, 
hogy határozatilag kimondatott volna ott a papi 
házasság érvénytelensége. Abban is téved, mikor azt 
vitatja, hogy az ordo akadályát egyházi törvény nem 
is tehette volna bontóvá, hanem bontóvá tette a 
XII. század doktrinája a felszentelendők votúrnának 
belevonásával.2 

És tévedt végül Nuytz turini tanár, mikor azt 
hirdette, hogy VIII. Bonifác volt az első, ki a fel-
szenteléskor letett tisztasági fogadalom alapján tette 
semmissé a papi házasságot. Méltán vetette el e pro-
positiót IX. Pius szillabusának 72. pontja. 
(Vége.) Sipos István dr. 

Mit nyertünk a kinyilatkoztatás által? 
Az ész tápláléka a gondolat. Amint a táplálkozás 

fejleszti a testet, úgy a gondolkozás is fejleszti az észt. 
Többé-kevésbbé gondolkozik is minden ember. Aki 
nem gondolkozik, csak tenyészeti életet él. 

Az ész vagy magát a gondolatot készen kapja 
mástól, vagy pedig csak a gondolatalkotáshoz szük-
séges elemeket kapja mástól s ő maga alkotja meg 
az Ítéletet, gondolatot. 

Sok ember csak a mások gondolatain élősködik. 
Megtanulják mások Ítéleteit s elméjükben úgy dol-
gozzák fel, hogy részeikre szedik a gondolatot, azután 
ismét összerakják, de új gondolatot nem tudnak 
kihozni belőle. A világot is csak szemlélik és kép-
zeteket gyűjtenek róla. Ezek vagyunk mi a nagy 
többség, a hétköznapi tucatemberek. A kiváló elmék 
azonban nem elégszenek meg a mások kész gondo-
latain való rágódással és a világ szemlélésével, hanem 
a nekik adott tehetség folytán összetevés, szétszedés, 
okfejtés út ján új gondolatokat teremtenek a gyen-
gébbek táplálására. Ezek az emberiség nagy szellemei, 
zsenijei. Az mellékes, hogy e felfedezők a gyakorlati 
élet terén alkotnak-e új gondolatokat, vagy az elvont 
tudomány terén, mert elvégre is a legelvontabb 
tudomány is összefüggésben van az élettel. 

A szabadakarat folytán azonban az ész két 

1 Vêtus et nova Eccl. discipl. P. I. L. II. C. LXV. nr. 4. 
2 Geschichte des can. Eherechts . . . , 1888., 742 1. ; 791 

s kk. 1. 

i rányban: jó és rossz irányban alkothat új gondo-
latot. Azok, kik jó irányban teremtenek új gondola-
tokat, azok az emberiség legnagyobb jótevői, azok 
pedig, kik rossz irányban, az emberiség démonai. 

Az emberi ész azonban nem végtelen' a tudásnak 
megvan a ha tá ra : eddig és nem tovább. E határokon 
belül járhat-kelhet, felkutathat mindent, de tovább 
nem mehet. 

Az emberiség réges-régen észre vette azt is, 
hogy az esze által bebarangolható területen túl van 
még egy hozzáférhetetlen terület, a transcendentalis 
világ, titokzatos lepellel eltakarva, hol az Isten trónol. 
A logika szabályaitól űzetve, a tények kényszerítő 
hatása alatt, de meg magától a titokzatostól is vonatva, 
az emberi ész rég oda iilt a határszélre, sóvárgó 
tekintetet vetve a távolba : milyen lehet az Isten ? 
Hiába feszítette meg erejét, tehetetlen volt, mint a 
betszaidai koldus, ki a tó par t ján hosszú éveken át 
várta a jótevőt, ki elsőnek bocsátja őt a vízbe. Az 
emberiség is várta a jótevőt, ki vagy fellebbenti a 
titokzatos fátyolt, vagy hitelt érdemlőleg elbeszéli, 
mi lehet ott. Hány millió léleknek adná vissza a 
nyugalmát s az észnek teljesen soha ki nem meríthető 
táplálékot a d n a . . . 

Isten jóvoltából keveseknek megnyílt e tér. 
A próféták által kevesen betekinthettek e szentélybe, 
de hogy mindenki hiteltérdemlőleg tudomást vehessen 
e transcendentalis világban lévő dolgokról, Fiát, 
Jézust küldte az emberekhez. Kielégítette ezen ki-
nyilatkoztatása által a sóvárgást, megnyugtatta az észt. 

Ha tehát már azokat az embereket, kik az em-
beriség állal bebarangolható területen új gondolato-
kat alkotnak jó irányban, az emberiség jótevőinek 
mondjuk, annál nagyobb jótevője az emberiségnek 
Jézus Krisztus, nemcsak abban a tekintetben, mert 
sokaknak vallási nyugalmat szerzett, hanem mint 
új gondolathozó. Onnan hozott ú j gondolatokat az 
embereknek, hová eszükkel soha el nem juthattak 
volna : Isten belső életéből, a túlvilágról. És ezen 
gondolatoknak igaz volta mellett garancia az Úr 
Jézus élete csodatetteivel, feltámadásával. Olyanfokú 
bizonyosság ez, melynél erősebb alapokra építeni 
nem szükséges. De nem is tud az ész tökéletesebb 
viszonyt el sem képzelni Isten és ember, ember és 
ember között, mint e kinyilatkoztatás alapján. 

Azok, akik negligálják az Úr Jézus által hozott 
új gondolatokat, akarva nem akarva ellenségei az 
emberiség művelődésének, mert az ész elől nagy 
mennyiségű táplálékot vonnak el s épen olyanokat, 
melyek mivel transcendentális térről valók, teljesen 

Hemopatiai gyógyintézet Asthma, köszvény, görvélykór, idült és nehéz szív-, 
gyomor-, máj-, vesebajok és súlyos idegbajok (para-
lysis, tabes, álmatlanság) gyógyítására berendezve. 

« . „ „ . . 4 „ . _ Bejáró betegek részére. Mérsékelt árak. Bevált, ki-
Budapesl, V., Vaci-koruf 18. S Z . I. = = = = = = próbált kezelés ! ; 
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soha fel nem dolgozhatók, el nem avulhatnak, 
régiek, mégis mindig újak. 

Isten tehát a kinyilatkoztatás által az emberiség 
szerető atyjának mutatta magát, mert ú j kullúra 
forrását nyitotta meg ez által. Vég h Ferenc. 

"Egyházi járandóságok közigazgatási 
b e h a j t á s a . I I L közlemény. 

VII. Végrehajtás. 
A jogerős határozat a teljesítési határidő letelte 

után végrehajtandó. 
Igen gyakran előfordul most már, hogy a végre-

hajtást elrendelő határozatot felebbezik meg mind 
a négy fórumon át, és a végrehajtás felfüggesztését 
kérik, amíg ez a végrehajtási vita el nem biráltatik ; 
valamint az is, hogy évről-évre ugyanazt a párbér-
követelést vagy más visszatérő szolgáltatást ismétel-
ten vita tárgyává tesznek, anélkül, hogy bármiféle 
ú jabb körülmény merült volna fel. Ennek a követ-
kezménye, hogy a fifikus kötelezettek magukat a 
szolgáltatás alól évekig kivonják és az egyház és a 
javadalmasoknak gyakran vitális érdekeit veszé-
lyeztetik. 

Ezt az elég gyakran előforduló abusust az okozza, 
hogy közigazgatási hatóságaink nem distingválnak 
egy jogerős határozattal még meg nem állapított 
járandóság iránt támasztott igényből eredő, és egy 
jogerős határozattal megállapított igény végrehajtá-
sából eredő eljárás között. 

Nagy része van ebben a kardinális hibában an-
nak a körülménynek, hogy az egyházi adóknál a 
két eljárás összeesik. Az egyházközség által meghatáro-
zott és kivetett, egyházfőhatóságilag jóváhagyott adó-
zás ellen, úgy a kivetés jogalapja ellen, mint annak 
összege, sőt a kivetés alapjául szolgáló egyházi hatá-
rozat ellen a behajtási eljárás során kérhető jog-
segély. Azaz van egy oly esettypus, amikor a köz-
igazgatási hatóság a nem autonom róm. kath. egy-
háznál nemcsak azt vizsgálja, hogy a végrehajtandó 
határozat alakilag jogerős, hanem azt is vizsgálja, 
vájjon anyagilag olyan-e, hogy a behajtásra a köz-
igazgatási jogsegély megadható ? Vagyis a végrehajtás 
során érdemileg felülbiráltatik az annak alapjául 
szolgáló határozat. 

Ez a különös keveréke a végrehajtási és con-
tentiosus eljárásnak, aminek analogonját csak némely 
államok törvénykezési rendszereiben, a külföldi ítéle-
tek végrehajtásánál követendő eljárásban találjuk, — 
okozza azután azt a tévedést, hogy egyéb egyházi 
szolgálmányoknál is ugyanezek az elvek gyakran 
alkalmaztatnak. Alkalmaztatnak pedig annál is inkább, 
mert a párbér kivetése, kegyúri kötelezettség meg-
állapítása is az egyház által történik, és csak akkor 
áll elő a jogvita, hogy ha a behajtást kérelmezik és 
annál a kötelezett fizetési kötelezettségét valamely 
okból megtagadja. 

Míg azonban ezeknél az egyház egyrészt mini 
adóztató áll szemközt az adóalannyal, addig az egy-
házi adóknál az egyházközség önadóztatása érvé-
nyesül; ugyancsak az egyházközség önadóztatása 
érvényesül a hívőknek kegyúri szolgálmányokkal 
kapcsolatos kézi- és igásnapszámainak a kivetésénél 
is és nemcsak a szorosan vett egyházi adóknál. 
Továbbá a párbér, a párbérszerű praestatiok, és a 
kegyúri kötelezettségeknél szorosan véve nem adó-
kivetésről van szó, — mert nem repartitio út ján előálló 
összegeknek egyénenkénti felosztása és bizonyos köz-
teher elvállalása és az abban bizonyos elvek sze-
rinti részvétel jogalapja és mértéke válik vitássá, 
mint az egyházi adók elhatározásánál és kivetésé-
nél,— hanem itt az egyház minden egyes kötelezettel 
szemben külön fennálló jogalapon követel bizonyos 
szolgáltatást. 

Míg tehát a párbér és párbérszolgálmányok 
és kegyúri terhek tekintetében, a polgári per teljes 
analógiájára pusztán az a kérdés: a közigazgatási 
hatóság előtt fennáll-e az egyház által előadott 
ténybeli és jogalap, amelyen a panaszlottat az 
egyház marasztalni kéri, és másodszor, ha igen, 
tartozik-e e jogalapon a panaszlott az érvényesített 
szolgáltatást teljesíteni, — addig az egyházi adók 
behajtásánál az a kérdés, vájjon s először is meg-
engedhető-e, jogsegéllyel támogatható-e az a fennál-
lásában esetleg nem is vitás jogalap, amelyen az 
egyház a marasztalást kéri, és csak ha igen, merül 
fel az a kérdés, tartozik-e panaszlott az ebből elő-
álló kötelezettség teljesítésére. Míg tehát az előbbi 
esetekben a közigazgatási hatóság funkciója teljes 
mértékben jogszolgáltatás, addig az utóbbi esetek-
nél discretionarius közigazgatás is. 

Ebből az essentialis különbségből következik, 
hogy mig az előbbi esetben végrehajtás terhével való 
marasztalásra irányul a panasz, addig az utóbbi eset-
ben végrehajtás elrendelésére irányulakérelem, mert 
hiszen az egyházközség saját kebelében meghozza 
az önadóztató határozatot, elkészíti az egyéni kivetést 
és a közigazgatási jogsegélyt csakis az önként nem 
fizetőkkel szemben kéri ; és pedig az egyházi kivetés 
alapján a végrehajtás elrendelését. 

Minthogy azonban a végrehajtást csak akkor 
lehet elrendelni, ha az alapul szolgáló adóztató ha-
tározat és az ez alapon készült adókivetés törvényes-
ség, jogosság, méltányosság és célszerűség szempont-
jából megfelelő, a közigazgatási hatóság a végrehajtás 
elrendelése előtt ezt is vizsgálat tárgyává teszi és a 
panaszlottakat meg szokta hallgatni, a végrehajtást 
pedig a végsőfokú határozatig függőben tartja. Ennek 
az eljárásnak tehát az a sajátszerűsége, hogy a 
végrehajtás alapjául szolgáló hatósági határozat — a 
közigazgatási jogsegély megadásának k imondása— a 
végrehajtási eljárás során történik. Természetes, hogy 
mig ez a praejudicialis kérdés jogerősen eldöntve 
nincs, addig a végrehajtást folytatni nem lehet. 
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Ennek az egyházi adóztatással kapcsolatos be-
hajtási eljárásnak sajátos jogi természete eddig nem 
nyert kellő megvilágítást, viszont nagyon gyakran 
nem vétetik figyelembe, hogy ez csupán az egyházi 
adóknál áll fenn, míg a párbérnél, valamint kegyúri 
terheknél, a végrehajtást mindig megelőzi a jogerős 
marasztaló határozat. E tévedés azután gyakran évekig 
tartó eljárásokat eredményezett. 

Látható azonban, hogy itt két visszásság van, az 
egyik visszásság a jogerős közigazgatási határozattal 
megállapított egyházi praestatiók végrehajtása körül 
előállható huzavona; a másik visszásság abban van, 
hogy az önadóztató és az adókivetés elveit megálla-
pító egyházi határozat, a katholikus egyházat illető-
leg, a konkrét adózónak a reá való kivetés elleni 
panasza kapcsán elbírálás tárgyává tehető; vagyis a 
konkrét kivetés alapjául szolgáló, egyházközség állal 
megállapított norma konkrét esetben megtámadható. 
Mindkét visszásság veszélyezteti az egyház érdekeit, 
de különösen az utóbbi a kötelezettek érdekeit is. 
Lehetséges ugyanis a mai rendszer mellett, hogy a 
buzgó és lelkiismeretes hivők önként befizetik tar-
tozásaikat oly kivetés alapján, amelytől azután a 
közigazgatási hatóság a közigazgatási jogsegélyt meg-
tagadja. Ezáltal a nem áldozatkész és esetleg renitens 
hivek praemiumban részesülhetnek az áldozatkész 
és egyházi érzelmű hívekkel szemben, ami demorali-
zálólag hat. 

Az első visszásság megszüntetése nem remélhető 
másként, mint ha a közigazgatási bizottság helyben-
hagyó határozatának az előzetes végrehajthatóság 
biztosíttatnék, és hogy ha a végrehaj thatólag megálla-
pított egyházi praestatiók végrehajtására, mint köz-
adók módjára behaj tandó követelésekre nézve a köz-
adók kezeléséről szóló törvény analógiája szorosan 
alkalmaztatnék. 

Ez az óhaj tandó gyakorlat űgyis megfelel a jog-
állapotnak, és annak betartására a kultuszminiszté-
r ium körrendeletben hívhatná fel a közigazgatási 
hatóságokat. A püspöki konferencia egy ily irányú 
miniszteri körrendelet kibocsátását szintén kieszkö-
zölhetné. A közadók végrehajtásáról szóló törvényes 
rendelkezések — az 1883 : XL1V. t.-c. vonatkozó ren-
delkezései és a jövőben^az 1909: XI. t.-c. VI. fejezet 

alkalmazása semmi nehézséggel nem já r a végrehajt-
hatólag megállapított egyházi praestatiók végrehaj-
tására nézve. 

A végrehajtás elrendelése a főszolgabíró hatás-
körébe volna utalandó, és e tekintetben, valamint a 
végrehajtási eljárásnál netán előforduló törvény-
ellenességek vagy szabályellenességek oi'voslása vé-
gett a végrehajtást szenvedő fél részére a pénzügy-
gazgatósághoz az 1883 : XLIV. 54. §-ában, illetőleg az 
1909 : XI. t.-c. 45. §-ában biztosított panaszjoga, amely-
től a közigazgatási bizottsághoz van jogorvoslat, az 
egyházi praestatiók végrehajtásánál elsőfokon köz-
vetlen a közigazgatási bizottsághoz volna biztosí-
tandó ; a közigazgatási bizottság határozata ellen a 
közigazgatási bírósághoz intézhető panasz helyett 
pedig a kultuszminisztériumhoz legyen felebbezésnek 
helye. E felebbezés azonban hasonlólag a közigaz-
gatási birósági panaszhoz, a végrehajtás folytatására 
halasztó hatállyal ne birjon. Más orvoslatra a tör-
vény rendelkezéseinek megfelelő alkalmazása mellett 
nincs szükség. Ez a rendelkezés, amely teljes mér-
tékben megfelel a törvényes állapotnak, a mai visszás 
praxist helyes irányba terelné. 

A másik visszásság megszüntetése is lehetséges 
volna egy miniszteri rendelet útján. 

Az egyházi adók és a hivek igás- és kézinap-
szám-kötelezettségének folyóvá tétele iránti elhatá-
rozás és a kivetés alapelveinek a szabályozása az 
autonómiával nem biró egyházközségekben az is-
kolaszék által történik, és jogérvényre az okvetlenül 
megkívánt egyházfőhatósági jóváhagyással emel-
kedik. 

Míg egyrészt tehát az egyházi főhatóságoknak 
minden oly esetben meg kellene tagadni az egyházi 
adókivetés jóváhagyását, amikor annak alapjául sza-
brílyszerüleg meghozott oly megelőző határozat nem 
szolgál, amely az adót megajánlja, főösszegét elha-
tározza és a kivetés elveit és szabályait megállapítja, 
viszont a vallás- és közoktatásügyi minisztériumnak 
törvényes hatáskörében körrendeletileg kellene ki-
mondania, hogy amennyiben az adót megajánló és 
a kivetés elveit meghatározó egyházhatóságilag jóvá-
hagyott egyházközségi határozat egyházfőhatósági 
jóváhagyás után kellőleg a templomban is kihirdet-
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tetett és 15 napon át közszemlére kitétetett, és sem ez, 
sem az annak alapján készült és egyházhatóságilag 
jóváhagyott és hasonlag kellően meghirdetett kivetés 
ugyancsak 15 nap alatt az egyházfelügyeleti jogon elj árni 
jogosult vallás- és közoktatásügyi miniszterhez inté-
zett panasszal meg nem támadtatott, azt, valamint 
a meg nem támadott kivetést alakilag jogerősnek te-
kinti és csak az alaki jogerő szempontjából vizsgálja 
és a közigazgatási hatóságokat kötelezi, hogy ezeket 
az egyházi adókat a velők közölt kivetés értelmében 
a közadók végrehajtásáról szóló törvényes rendelke-
zések szemmeltartásával, anyagi jog szerinti és cél-
szerűségi szempontból való minden további vizsgálat 
nélkül hajtsák be. A végrehajtást a főszolgabiró ren-
delje el és ez, valamint az eljárás törvény- vagy 
szabályellenessége esetében a panasz ez ügyekben is a 
közigazgatási bizottsághoz, ennek határozata ellen 
pedig a kultuszminisztériumhoz volna vihető. 

Az adót megajánló határozathoz a közigazgatási 
jogsegély elvben való megadása, valamint az e hatá-
rozat alapján készült egyénenkénti kivetés elkiilö-
níttetnék teljesen a behajtás kérdésétől. Az egyházi 
adót megajánló határozat ellen az egyházfelügyeleti 
jogon eljáró kultuszminiszterhez közvetlenül inté-
zett panaszt az egyházi hatóságnál kellene beadni ; 
az egyházi hatóságnak pedig az adómegajánló hatá-
rozat elleni panaszt az adókivetés elleni panasz 
beadására megállapított ú jabb 15 napi határidő le-
teltéig vissza kellene tartani és a kivetés ellen netán 
beadott panasszal együtt a főhatóság út ján a kul-
tuszminisztériumhoz felterjeszteni. A kultuszminiszteri 
határozattal jóváhagyott kivetés alapján kért végre-
hajtás szorosan a közadók végrehajtásánál megha-
tározott jogszabályok figyelembevételével volna foly-
tatandó, az 1883. XLIY. t.-c. 54., illetőleg az 1909. XI. t.-c. 
45. §-a szerinti és itt a főszolgabírói végrehajtást 
elrendelő határozat ellen is irányítható panaszjog 
pedig a kultuszminiszteri határozattal helybenhagyott 
kivetések végrehajtásánál ugyancsak a közigazgatási 
bizottsághoz volna biztosítandó, ahonnan felebbezni 
a kultuszminisztériumhoz lehessen. E felebbezés a 
végrehajtás folytatását ugyancsak ne akadályozza. 

Ezzel eleje vétetnék annak, hogy az egyházi 
adók behajtása körül a mai lehetetlen huzavonával 
iáró erkölcsi és anyagi hátrányok előálljanak. 

VII. Elévülés. 
A lejárt egyházi járandóságok 5 év alatt elévül-

nek, vagy helyesebben, ha az eljárás lejártuktól szá-
mított öt év után indíttatik, a behajtásnál a közig, 
jogsegély megtagadtatik. 

Ez az elévülés egyáltalán nem érinti sem a 
visszatérő szolgáltatások alapjául szolgáló igényt, 
sem egyéb egyházi követelések jogalapját. Ezeknél a 
szorosan vett elévülés az egyházjog általános elvei 
szerint történik. 

Minden oly szolgáltatásnál azonban, amely pusz-
tán gyakorlaton alapul, szükséges, hogy ez vigens 

usus legyen és hogy ellenkező állandó gyakorlat ki 
ne alakult légyen. 

A kultuszminisztérium újabb, de már évtizedes 
gyakorlata ugyanis különösen a canonica visitatio 
és a párbér jogi természete körül felmerült viták 
hatásaképen a canonica visitatiot többé kétoldalú 
szerződésnek nem tartja, hanem csupán a javadal-
mak hatósági megállapításának. Nem konstitutiv, 
hanem deklarativ természetű, nem magánjogi, hanem 
egyházi közigazgatási ténynek. Ebből pedig követ-
kezik, hogy a canonica visitatióban körülirt kötele-
zettségek az által, hogy a canonica visitatióba fel-
vétettek, eredeti jogi természetüket el nem vesztet-
ték, és az egyház részére a helyi szokás és gyakorlat 
által meghatározott mértékben teljesített szolgálmá-
nyok legfőbb rendezőjéül továbbra is a gyakorlat 
maradt. 

Ebből következik, hogy ha például a canonica 
visitatio idejében történt párbérfizetési módozatok-
tól eltérő gyakorlat alakult ki és az a parochusra 
nézve kedvezőtlenebb, mint a canonica visitatio 
konstatálta gyakorlat, akkor nem a canonica visita-
tióban vállalt kötelezettség elévülésérői van szó, — 
hanem a gyakorlatban élő, mintegy abban megtes-
tesülő kötelezettség átváltozásáról. A parochus dolga 
és kötelessége, hogy a gyakorlat épségben maradását 
megőrizze. Persze ideig-óráig tartó vagy sporadikus 
abusus az állandó gyakorlatot nem fosztja meg ha-
tályától. 

Egyébként a dolog ily értelmezése a parochus-
nak is gyakran hasznára válik, mert előfordul, hogy 
a gyakorlat a canonica visitatioval szemben a pa-
rochus előnyére változott meg. Mindezekben az ese-
tekben nem elévülésről, hanem kötelezettségeknek 
per usum vagy abusum való átváltoztatásáról, eset-
leg megszűnéséről van szó. 

IX. Újrafelvétel. 
Az újrafelvétel tekintetében nincs még megálla-

podott gyakorlat arra nézve, hogy az 1901. XX. t.-c. 
által engedett szúk körben alkalmaztassék-e, vagyis e 
törvény analógiája alkalmaztassék, avagy pedig a 
polgári perrendtartás által szabályozott perújí tás elvei 
nyerjenek-e alkalmazást. Különös fontossággal bír 
ez a határidő szempontjából. A közigazgatási eljá-
rásban az újrafelvételi határidő 1 év, a polgári eljá-
rásban pedig 10 esztendő. Nagyon sok érv szól 
amellett, hogy a nem évenkint visszatérő egyházi 
szolgálmányok tekintetében, különösen ami a kegyúri 
terheket illeti, amelyek gyakran évszázadokra irá-
nyuló szabályozásokon alapulnak, a polgári perrend-
tartás analógiája alkalmaztassék az újrafelvétel határ-
ideje tekintetében ; mert ezekre nézve az 1 évi határ-
idő gyakran épen az egyházat üti el attól, hogy 
ujabb bizonyítékai alapján jogainak érvényt szerez-
zen. A folyó tartozásokra (párbér és párbérszerű szol-
gálmányok) az 1901. XX. t.-c.-nek az újrafelvételre 
vonatkozó intézkedései per analogiam bizvást alkal-
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mazhatók. A püspöki konferencia a kultuszminisz-
térium gyakorlatának ily irányba terelésére szintén 
közrehathatna. 

Ezekben kívántam röviden vázolni az egyházi 
szolgálmányok behajtása körüli közigazgatási eljárást. 
Eigyelemmel kívántam lenni az egyes kérdések jog-
dogmatikai oldalára is, de másrészt gyakorlati út-
mutatással is a lelkészkedő papságnakjárandósága i 
érvényesítésénél. Azok a reformeszmék, amelyeket e 
dolgozat kapcsán felvetettem, épen az eljárás gyor-
sítását és egyszerűsítését célozzák, és azok megvaló-
sítása egyszerű kormányhatósági intézkedést igényelne 
csupán; a lelkészkedő papság érdekében pedig 
aránylag csekély fáradsággal keresztiilvihetők vol-
nának. Itt említem meg, hogy a lelkészi javadalom, 
a hivők párbérkötelezettsége és a kegyúri jogviszo-
nyok anyagi szabályozásukban is sürgős reformra 
szorulnak, mert mai formájukban nagyban akadá-
lyozzák az eredményes pastoratiot. 

Arányi István dr. 

Nemzeti templomunk T^ómában. 

Ha valaki a világ furcsaságairól írna, bizonnyal 
nem mulasztaná el megemlíteni azt az általánosan 
ismert és sokszor megcsodált tapasztalást, hogy 
városa nem egy nevezetes helyén a benszülölt polgár 
sohasem járt. Ugy nőtt fel a nagyhírű emlék mellett, 
hogy csak hallott róla, kívülről látta avagy iskolai 
könyveiből szerzett kényten-kelletlen róla bővebb 
tudomást. Nem egy felnőtt pesti még nem járt a vár 
belsejében, a Feszti körképről is csak azt tudja, 
hogy mikor jött haza külföldi vándorútjáról, s talán 
hihetetlenséggel szomszédos, de tény, hogy nem egy 
«civis Romanus» még nem látta a Vatikán belső 
falait s a pápát. Amiért messze idegeuből jön, az 
áldozatot, fáradságot nem kimélő zarándok, amellett ő 
közömbösen megy el. Furcsaság ! De még különösebb, 
ha valaki messzi idegenbe megy vonzva az egyházi 
centrum mágikus erejétől s az emlékek iránti kíváncsi 
vágyában éjjelét nappallá teszi ezek felkeresésére; 
de amire büszke lehetne, az egyetlent, mit saját 
nemzetéének vallhat, amihez egyedül fűzheti hazai 
emlék, főleg mikor az történelmi nevezetességű is, 
ahhoz semmi köze, arról nem tud, avagy ha arra 
veti a véletlen, megbámulja mint közömbös dolgot, 
mint művészettörténeti emléket. Hazai vonatkozásairól 
mit sem vesz fel emlékezetébe avagy jegyzetébe. 

Hány magyar já r évről évre az Örökváros 
halmain, hány jár ja végig a Vatikán oszloperdőjétől 
kezdve a Szent Pálon túli Tre Fontane emlékben 
gazdag helyeit? Megbámulja persze a Palatínuson a 
császároknak romjaikban is szédületes palotáit, 
felkeres a forumon minden x és y consul nevéhez 
fűződő kődarabot, szivesen tudomásul veszi kísérő-
jétől, a bőszavú cicerótól, hogy ez a francia, amaz 

a német, cseh, ruthén avagy bármi kis nép nemzeti 
temploma. A Coeliuson magányosan álló s Rómának 
bizonyos szempontokból páratlan magyar nemzeti 
templomát, a Stefano Rotondo-1 nem látogatja, vagy 
róla mint magyar templomról nem szerez tudomást. 
Pedig, ha megtudná az utóbbit, nem kevesebb öröm-
mel és önérzettel tartaná meg emlékei közt, mint az 
Orökváros sok száz templomának szinte bármelyikét. 

A Stefano Rotondo Róma legrégibb templomá-
nak mondható azon megszorítással, hogy a koráb-
biak, ha meg is vannak, nem oly formában mutat-
koznak ma, mint egykoron. Az öreg Stefano Rotondo, 
eltekintve a XV. században szenvedett megkisebbedé-
sétől, ma is azon 56 gránit és 6 párosi márvány 
oszlopra támaszkodik, mint gyermekkorában. Hogy 
pogány eredetű-e, mint ahogy a kalauzok római 
vásárcsarnoknak állítják, vagy a keresztény őskornak 
szülöttje, állandó vita tárgya ma is. Annyi bizonyos, 
hogy I. Simplicius pápa szentelte fel 470 körül, s 
mint Róma egyik legnagyobb és legszebb temploma 
már nemsokára bíbornoki cimtemplomként szerepelt. 
I. János pápa (523—526) márvánnyal boríttatá külső 
falait, s így a legdíszesebb templomokkal versengett. 
Ez időben került oda a Via Nomentanaról Primus 
és Felicianus martyrok teteme. Sírjuk ma is látható 
a szentségkápolna VII. századbeli mozaikképe alatt. 
Nagy Gergely itt tartotta 4.-ik homiliáját arról a 
kathedráról, melyet ma is őriz a templom. Itt gyűlt 
össze V. János halála után Theodorus választó se-
rege, innen vonultak a férjes asszonyok a könyörgő 
napokon az Esquilinusra. Az istentiszteletről egy 
öttagú káptalan gondoskodott. 

A XV. században többszörös rabolásnak, pusztí-
tásnak áldozata volt S. Stefano. A kanonokok eltá-
voztak stallumaikból, s elhagyatva, szomorúan egy-
ideig tetőtlen állt a körtemplom, míg V. Miklós bő-
kezű adományából renoválva, megkisebbedve bár, de 
újra az Úr hajlékához méltón magaslott templomunk 
a Coeliuson. E közben híre terjedt az Undában Szent 
Ágoston rendszabályai szerint élő derék magyar 
pálosrendieknek. A pápa gondos templomőröket ke-
reső tekintete ra j tuk akadt, s nekik ajándékozá 1454-
ben a régi díszében újra kelt templomot. Messzi 
magyar földről állandóan 12 szerzetes lakott s élt itt 
a kolostort övező szőllőhegy és Tusculum közelében 
levő kis birtoka jövedelméből. 1512-ben II. Gyula 
pápa a Bracciano tó környékén a Campagnaban 
magánosan álló S. Maria in Celsano kis templomát 
ajándékozta nekik csekély 20 aranypénz jövedelem-
mel, hová a Coelius halmát sem kimélő malaria 
ellen menekültek honfiaink a nyári kónapokban. 
E templomocska főoltárán ma is látható az a Mária-
kép, melyet a török elől menekülő magyar zarán-
dokok hoztak magukkal. Kegyelettel látogatja meg 
évenként néhány római magyar kispap a képet s 
ha a megszokott idegen egyébként honvágyát kiölte 
kebléből, ott újra éledni érzi azt. Magyarország 
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Nagyasszonya képénél hogy is maradhatna hidegen 
egy katholikus magyar kebel?! Hogyan ne ju tna 
eszébe az a rég nem hallott ének : «Nagyasszonyunk, 
hazánk reménye, bús nemzeted zokogva esd. . .» 

A szerzetesek azonban nem kaptak új tagokat 
török és nem török ellenségtől egyaránt dúlt hazá-
jukból, és ahogy számuk kisebbedett, jó életük hire 
is csökkent. XIII. Gergely pápa nagyobb hasznot 
remélt Magyarországra, ha az általa alapított magyar 
kollégiumnak adja a templomot a hozzátartozó ja-
vakkal. Ekkor került közben a német kollegiummal 
«örök időkre» — mint a bulla mondja — egyesített 
és egybeolvasztott magyar kollégiumnak birtokába a 
Szent Péter melletti magyar zarándokház és temp-
loma, melyet első apostoli királyunk alapított s látott 
el gazdag adományokkal, s hol 12 magyar kanonok 
énekelt az Úrnak magyar szívből zsoltárokat, és sok 
j ámbor magyar zarándok talált a Szent Péter árnyé-
kában jóleső pihenőt s vendégbarát honfiakat. A XVI. 
században már alig jött zarándok hazánkból, s így a 
ház üresen állott, a kanonokok is korán otthagyták 
templomukat. Ez volt az oka, hogy a bölcs pápa a 
Germanicum Hungaricum-nak adá, mindazonáltal 
utóbbinak kötelességévé tévén zarándok honfiaink 
gondozását. Mikor VI. Pius alatt a Szent-Péter nagy-
stílű sekrestyéjét építeni kezdték, a zarándokház 
és templom eltűnt az új épület alapzatában. Azóta 
ha van valamink Rómában, az egyedül a Stefano 
Rotondo. 

A most karmelita apácák birtokában levő kis 
kolostor udvarán egy régi kőkút párkányának ma-
gyar címere ma is elárulja egykori lakói nemzeti-
ségét. A hatalmas oszlopok tövében magyar főpap 
nyugszik itt. Három nyílból alkotott cimerű vánko-
son fekszik az érdekes tekintetű márványalak egy-
házi ruhában. A sír keretén e hatalmas hetük olvas-
hatók : «Jo. Lazo. Archidi. Transsil. Panno. Penit. Ap. 
Dum Ann. Ageret LXXV. Obiit XVII. Aug. MDXXIII. 
Lábánál pedig e fölirat: 

Natum Q Gelid uni Vides Ad Istrum 
Romana Tegier Viator Urna 
Non Mirabere Si Extimabis Illud 
Q Roma Est Patria Omnium Fuit Q. 

A sírbolt a középkörbe vezet, hol egykor három 
szent királyunk tiszteletére emelt oltáron miséztek 
szerzetes véreink, miként a közeli oszlop márvány-
táblája mond ja : 

Altare In Medio Templi Consecratum Est Ad 
Honorem Dei Et In Memóriám S'"ae Dei Genitricis 
Mariae Beati Joannis Evang,ae Et SS"r Aplor Andreae 
Pliilippi Ac Jacobi Et Beator Martyrum Stephani 
Protomartgris Laurentii Et Pancratii Et SS'"' Con-
fessor Nicolai Ac Martini Necnon Stephani Emerici 
Ac Ladislai Regum Hungáriáé. 

A Germanicum-Hungaricum pirosruhás növen-
dékei évenként nagymisét s vecsernyét tartanak itt 
szent István vértanú napján, s ilyenkor egész Róma 

odavonul Pomarancionak martyrképeit megtekinteni' 
melyek naturalisztikusak ugyan, de áhitatrakeltők és 
mélyhatásúak. Főúri családjaink egyik legelőkelőbbje 
pedig tavaly bőkezű alapítvánnyal gondoskodott 
arról, hogy ez ünnepi mise templomunkban a jövő-
ben se maradjon el. Nemzeti emlékünk iránti kegyelet 
nemes pártfogóinak, örömmel kapunk az alkalmon, 
e helyen nyilvános köszönetünket kifejezni. 

Az idei jubileumi évben sok katholikus magyar 
kel át a tengeren. Ha a Porta del Popolonál zarándok-
sarujából kirázta az út porát, első útja, igaz, szent 
Péter sírjához s onnan az élő Péter trónusához 
legyen. De ha a Colosseum közelében jár , ne feledje, 
hogy csak a rövid Via Claudia választja el a Stefano 
Rotondotól, keresse fel s ne botránkozzék meg a 
templom és kis kolostor kopott külsején, hanem 
gondoljon örömmel arra, hogy nemzeti templomá-
ban könyöröghet honnmaradt övéiért, magyar ha-
zájáért. 

Róma. Dr. Rejőd Tibor. 

zn V. K Ö N Y V K R I T I K A H Q 
H E 

T h o m a s v o n Aquin . Eine Einführung in seine 
Persönlichkeit und Gedankenwelt. Von dr. Martin 
Grabmann, Prof. der Dogmatik am bischöfl. Lyceum 
zu Eichstätt. Verl. der I. Kösel'schen Buchhandlung. 
Kempten, 1912. 168 1. Ára 1 K 20 fill. 

Dogmatikus tanaink bölcseleti megvilágításánál 
tanítónk és útmutatónk aquinói szent Tamás. Nincs 
előadás, melyben ne hivatkoznánk reá s az ő mély-
séges meglátásaiból ne keresnénk támasztékot hit-
tételeink észszerűségének beigazolására. Magasan 
szárnyaló esze megtalálta a spekulativ bizonyítéko-
kat, melyek ma is megnyugtatnak, s egyúttal hit-
igazságaink mélységeibe oly utakat nyitott, melyeken 
számunkra új meglátások kínálkoznak, s ú j impulzu-
sokat nyerünk az igazság további kutatására. 

A skolasztika fejedelme ma is uralkodik theo-
logiánkban, mint uralkodott a XIII. században. Aki 
megismeri, szivesen meghódol előtte s önként szegődik 
követőjének. Az ő tanítványának nem imponál Kant, 
sem Herbert Spencer; mert ésszel belátható, kétely-
től ment igazságot csak nála talál. A megismerés s 
a meggyőződésre vezetés igaz útját csak ő mutatja. 

Előadásainkban persze csak egyes textusaira 
hivatkozunk, a Summa theologica egyes articulu-
saira, amint a tárgyalás alatt levő anyag kívánja. 
Iskolának ennyi elég, de nem elég annak, aki a nagy 
tudóst egész jelentőségében ismerni óhajtja. Egyéni-
ségének fejlődése, korának tudományos állapota, az 
iskolai eszmeharcok, viszonya az addigi theologikus 
kulturához, mit vett át az elődöktől, mit adott hozzá, 
fejtegetéseit hogyan fogadták kortársai : mindezeknek 
a körülményeknek az ismerete képezi azt a keretet, 
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melyben Tamást és Summáját , az ebben foglalt néze-
tek és tanok értékét megbecsülni tanuljuk. 

Mindezt elibénk adja a jeles Grabmann profesz-
szor a címben irt munkájában . Csak nagy vonások-
ban fest, de mindent elmond, ami aquinói szent 
Tamás egyéniségének és tudósi értékének közelebbi 
megismerésére elegendő. Hogyan foglalta össze a 
nagy örökséget, ami a szentatyáktól a skolasztikára 
marad t ; hogyan tisztította meg Aristotelest az arab 
ferdítésektől s hogyan használta fel a keresztény 
hitigazságok megvilágítására ; miként egyeztette össze 
a meglevő iskolák eltérő magyarázatait, s mi küz-
delmei voltak nevezetesen a virágzó franciskánus 
theologiával Párisban, Nápolyban tanárkodásakor? 
így látjuk a Summa keletkezését, mint békeművet 
korában s mint alapvető munkát az utókor hittani 
fejlődésében. 

Mikor mindezt elmondotta, azután részletesen 
megismertet szent Tamás alapnézeteivel ; mint egy 
hatalmas épület szilárd alapfalai vonulnak el előt-
tünk Grabmann fejtegetései a könyv második részé-
ben. Miként fogta fel a hitet és tudást, az Isten létét 
és lényegét, az embert s a lelket, nevezetesen mint 
forma substantialist, hogyan a megismerést, az er-
kölcsi elveket stb., s mi volt ennek a felfogásnak a 
jelentősége szent Tamás korában? Jobbára csak filo-
zófiai alapeszméit mutat ja be, óhajtottuk volna ha 
szorosan mint theologust is fejti le nekünk : a meg-
váltásra, a malasztra, a szentségekre vonatkozó alap-
gondolataiban ; de ezt már nem tette. így is azon-
ban markáns vonásokban áll előttünk szent Tamás 
hatalmas, tudós alakja, s azért nem ajánlhatjuk eléggé 
Grabmann jeles művét minden theologusnak. 

Dudek János dr. 

Dr. J . B . D i s t e l d o r f : D i e A u f e r s t e h u n g 
J e s u Christ i . Eine apologetisch-biblische Studie. 751. 
Trier, Paulinus-Druckerei, 1913. Ára T50 M. 

Dr. Disteldorf ezen monográfiája különlenyomat 
a «Festschrift»-ből, melyet néhány évvel ezelőtt a 
trieri theologiai fakultásnak tanárai Korúm püspök 
25 éves főpapi jubileuma alkalmából kiadtak. Mint 
az ilyen nagyobb díszmunkáknál rendszerint megtör-
ténni szokott, egyik-másik benne foglalt kitűnő és 
aktuális értekezés nem találta meg az utat a nagy-
közönséghez. így, tudtommal Willems, Marx, Eckert, 
a nevesebbek külön lenyomatban is bocsájtották 
közre tanulmányaikat. Őket követte dr. Disteldorf is 
a jelen művecskével. 

Az impulzust e munka megírásához Arnold 
Meyer zürichi theol. tanár adta, ki «Die Auter-
stehung Christi» c. munkájában a legszélsőségesebb 
liberalizmus álláspontját foglalta el. Ezzel szemben 
a szerző Jézus Krisztus igazi, testi feltámadását bizo-
nyítja. Négy fejezetben igen ügyesen kifejti nagy 
apologétáink, különösen Gutberlet műveinek gyakori 
igénybevételével és a szakirodalom felhasználásával 

e fontos kérdés mivoltát és élesen rámutat a feltá-
madás elleneinek tudománytalan eljárására. Az első 
fejezetben bölcseleti és történelmi alapkérdésekkel 
foglalkozik. Érdekesen polemizál Harnack-kíá a csoda 
lehetőségéről. Egy izben több mint tudományos 
felhevülésben azt mondja róla, hogy Büchner vagy 
Häckel tanítványa is írhatta volna azt, amit a 
«Wesen des Christentums» c. müvében a csoda lehe-
tőségére vonatkozólag olvasunk. 

Az objektiv viziós nézetnek (objektive Visions-
hypothese) védőivel szemben, mely valamikor, nem 
is olyan régen (Lotze, Keim) sokat foglalkoztatta a 
szellemeket, azt az egyedül helyes álláspontot foglalja 
el mellyel újabban nagy apologétáinknál mind gyak-
rabban találkozunk : épen említi és Gutberlet-bői 
vett éleselméjű citációval leszállítja valódi értékére. 

Bővebben tárgyal a szubjektív nézetről, melynek 
ma, az impresszionisztikus kutatási módszer napjai-
ban, legtöbb követője van. 

A könyv értékét emeli a végén hozzácsatolt 
tábla, melyen az idevágó új-szövetségi részletek, u. m. 
Máté, XXVIII. 1—20. Márk, XVI. 1—20. Luk, XXIV. 
1—53. János, XX. 1—XXI, 14. Act. ap. I. 3—9.1. Kor. 
XV, 3—8. 11. 15. 17—20. eredeti szövege, hű és 
megbízható német foi'dítással vannak lenyomatva. 

P. Schrotty P. 

VI. KATHOLIKUS VILÁGSZEMLE 

Malta. 
A XXIV. nemzetköz i euchariszt ikus kon-

gresszus lefolyása. A Szentatyának legátusa, Ferrata 
Domonkos biboros április 22-én, délután 4 órakor érkezett 
Maltába a Hussar nevű angol hadihajón, amely 22-én 
délelőtt V2IO órakor indult el Siracusából. A hajó meg-
érkezésekor a La Valetta erőd ágyúi diszlövéseket adtak. 
A legátus először a Sam'ct-templomba vonult, ahol a 
malta-i püspök, rhodusi érsek, Pace és a felebbviteli 
biróság elnöke, Pullicino fogadták őt. Innét a legátus 
ünnepélyes menettől kisérve vonult át a lavaletta-i con-
cathedralisba (S. Giovanni Bapt.), a volt lovagrendi temp-
lomba ; a menetben 22 püspök vett részt és ezrei a világ 
minden részéből összesereglett papoknak és világiaknak, 
köztük a westminsteri bíboros-érsek, a norfolki herceg 
és neje és mások. A város végig diadalívekkel, villamos 
lámpákkal, pápai, angol és maltai zászlókkal volt díszítve. 
A concathedralisban rövid istentisztelet volt, amely után 
a legátus az érsek palotájába vonult, ahol szállása volt. 
A legátus mindjárt megérkezése után V. György angol 
királyhoz és X. Pius pápához köszönő sürgönyt intézett. 

A kongresszus megnyitóülése április 23-án, délután 
volt a mustai Rotonda-templomban, ahol először Heylen, 
namuri püspök, a nemzetközi eucharisztikus kongresz-
szusok rendezőbizottságának elnöke üdvözölte a legátust, 
Malta városát és népét, valamint a maltai püspököt. 

Ezután X. Pius pápának Ferrata biboros legátushoz 
intézett brévéjét (1913. április 8.) olvasták föl, amelyben 
kiemeli az eucharisztikus kongresszusok jelenlőségét 
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általában is, de különösen az ideinek a jubileum évében, 
nevezetesen épen Malta szigetén, «amely — írja a brévében 
a pápa — mivel a legmesszebb terjedő uralommal biró 
népet uralja, gyülőhelye az egész világra szétmenő keres-
kedelmi és hadihajóknak, és amely, mintegy a Közép-
tenger közepén fekve, mintegy középpontja az óvilágnak, 
amelynek Nagy Konstantin, mint győző, bemutatta 
Krisztus keresztjének győzelmét». A breve végén a Szent-
atya kifejezi abbeli reményét, hogy a kongresszus nagy 
lelki hasznára lesz nemcsak a maltaiaknak, hanem az 
egész világ népeinek, főleg a gyakori szentáldozásra 
vonatkozó pápai rendelkezések végrehajtásának szorgal-
mazása által. 

A breve felolvasása után Ferrcita biboros-legátus 
lelkes beszéde következett az eucharisztiáról, melyben 
megemlékezett XIII. Leó és X. Pius pápának intézke-
déséről az eucharisztia tisztelete és vétele körül. Megkapó 
volt a legátus beszédének végén az a passzus, amelyben 
Máltát egy óriási, fényes oltárhoz hasonlította, amely a 
Középtenger azur hullámaiból három nagy kontinens : 
Európa, Afrika és Ázsia határán emelkedik ki, és partját 
azon hullámok mossák, amelyek egyrészt a Szentföldről 
jönnek, ahol Jézus e szentségeket szerezte, másrészt 
Róma felől, ahonnét terjedt el a világon a papság, az 
eucharisztia kiszolgáltatója. 

Ezután a maltai püspök és a felszentelt püspök 
üdvözlőbeszédei következtek, majd Mattéi gróf, Emard 
canadai püspök és P. Samunt S. J. beszéltek. 

Még április 23-án a legátus látogatást tett az angol 
kormányzónál, aki őt asztalánál is fogadta. 

Április 24-én reggel a florianai Szent Publius-temp-
lomban a legátus szentmisét celebrált, amely alatt 12000 
gyermek áldozott. Ugyanaznap kezdetöket vették az osz-
tályülések külön-külön templomokban, külön-külön az 
olaszoknak, angoloknak, franciáknak, spanyoloknak, 
belgáknak, görögöknek, németeknek, külön még a 
papoknak, hölgyeknek, diákoknak és végre a maltaiak-
nak. Délután 4 órakor volt a második nyilvános ülés a 
mustai templomban, amelyen Ferrata biboros-legátus, 
Lnaldi palermói bíboros-érsek, Nava cataniai bíboros-
érsek, Almaraz y Santos sevillai biboros-érsek, vala-
mint még 30 püspök vett részt. Április 24-én este a 
püspöki palotában fogadóest volt, melyre hivatalosak 
voltak a kongresszus és a város előkelőségei. 

Április 25-én a legátus a citta-vecchia-i Szent Pál-
templomban celebrált. E nap délutánján volt a harmadik 
nyilvános ülés, melyen Bourne westminsteri biboros-érsek 
beszélt az eucharisztiáról és a családról. P. Gemelli szent-
ferencrendi atya Schoepfer tarbesi püspök megbízásából 
az eucharisztiáról és Lourdesról beszélt. E nap estéjén 
a püspöki palotában tea volt, amelyre a kormányzó, az 
admirális és a polgári és katonai hatóságok voltak hiva-
talosak. 

Április 26-án délelőtt volt a záró nyilvános ülés, 
amelyen a legátus záróbeszédet tartolt és ezenkívül még 
a maltai felszentelt püspök és Cremona, mint a helyi 
politikai hatóság képviselője, szólaltak föl. 

Zorn von Bulach strassburgi felszentelt püspök be-
széde — mely pedig főtárgya lett volna az ülésnek — 
elmaradt, mert Zorn nem jöhetett el a kongresszusra. 
A beszéd szövegét P. Lenza olvasta fel a kongresszus 
előtt. 

Április 26-án délután 5 órakor volt a tengeráldási 
körmenet. Lavaletta székesegyházából (concattedrale S. 
Giovanni) indult el a szentséges körmenet (80.000 ember) 
Baracca Nuova-ig, az erőd legmagasabb pontjáig, ahol 
Ferrata Domonkos biboros-legátus az Olláriszentséggel 
áldást adott az alant elterülő tengerre. 

Április 27-én (vasárnap) délelőtt istentiszteletek vol-
tak és általános szentáldozás az összes templomokban, 
délután pedig eucharisztikus körmenetet tartottak, ki-
indulva a lavalettai S. Giovanni concattedraleból és 
végigvonulva Lavalelta és Floriana utcáin. Ez a kör-
menet 15.000 emberből állott, de a nézőközönséggel 
egyült a tömeg a 150.000-et is elérte. A baldachinumol 
előkelő máltai nemesek vitték, kik felett a vezényletet 
Norfolk hercege és Tatbot lord viselték. Este a várost és 
a kikőtőt fényesen kivilágították. 

Április 28-án sok püspök részvétele mellett népes 
zarándoklat vonult ki vasúton a Szent Pál-grottához, 
ahol a grotta mellett levő Szent Pál-templomban misét 
hallgattak. 

A kongresszus tagjai hétfőn utaztak el Máltából ; 
Ferrata biboros-legátus szerdán utazottel isméta «Hussar» 
hadihajón, Porto d'Empedocle-be (Sicilia déli partján, 
Girgentí mellett), ahonnét vasúton délről észak felé, át-
szelve Sziciliát, Palermóba utazott Lualdi biboros-érsek 
látogatására. 

Franciaország. 
Fréd. Ozanam jubi leumának ünneplése Pá-

risban. Vine. Vannntelli biboros, kit a Szentatya a 
Szent-Vince-konferenciák delegátusainak Ozanam szá-
zadik születésnapja alkalmából megtartandó közgyűlé-
sére (assemblée generale) pápai delegátusnak kiküldött, 
április 24-én érkezett Párisba, ahol a vasúti állomáson 
Amette párisi biboros-érsek fogadta nagy közönség ön-
kéntes asszisztenciája mellett. A biboros-legátus a laza-
risták központi házában szállott meg. 

Április 25-én este a Páli Szent-Vince-Egylet párisi 
központi főtanácsa fogadó estét rendezett az Institut 
Catholique épületében (volt karmelita-zárda) a konfe-
renciáknak Párisba érkezett delegátusai részére. 

Április 26-án reggel 8 órakor a karmeliták temp-
lomában megjelent Vannutelli biboros és részt vett a 
szentmisén, amelyet Luçon rheims-i biboros-érsek ce-
lebrált ; a szentmise alatt a Szent-Vince-konferenciák 
delegátusai az Úr asztalához járultak ; szentmise közben 
Luçon biboros-érsek szentbeszédet tartott az Ozanam 
által alapított szeretet - apostolságról. Szentmise után 
Vannutelli bibornok megáldotta az Ozanam emlékmű-
vet (egy fehérmárvány-szléle Ozanam medaillon-képpel), 
amelyet a templom egyik kápolnájában állítottak fel, 
ahol Ozanam hamvai nyugosznak. 

Április 26-án este volt a «Palais des Fètes»-ben a 
Szent-Vince-konferenciák delegátusainak nemzetközi köz-
gyűlése, amelyen Vannutelli pápai delegatus elnökölt. 
Több ezer delegatus jött össze, főleg Franciaországból. 

A közgyűlés első pontja volt a Vannutelli delegá-
tushoz intézett pápai levél (1913. húsvét) felolvasása, 
amelyben a Szentatya Ozanam által alapított Szent-
Vince-Egylet nagyjelentőségű tevékenységéről és ez 
egylet keretében a francia nemzet fiai által teljesített 
karitatív munkáról mond elismerő szavakat, de egy-
ben melegen szól Vannutelli bíborosnak e téren való 
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érdemeiről, ki már 20 éve cardinalis-protektora a Szent-
Vince-Egyletnek. 

A pápai irat felolvasása után Vannutelli biboros-
legatus szólalt fel, többi közt kifejezve azt, hogy «a 
pápa szereti Franciaországot és Franciaország is szereti 
a pápát és dicsőségessé tette a jelenlegi pápa kormány-
zatát, és kíyánva azt, hogy Franciaország hű maradjon 
keresztény tradícióihoz. A biboros beszéde után az egye-
sületi delegátusok részéről Ozanam emlékezetét több 
dicsőítő beszéd hangzott el, beszélt Calon elnök, Gallavresi 
milanói delegatus, továbbá egy belga, egy amerikai dele-
gátus. Végre Amette párisi biboros-érsek szólott, aki 
Ozanam ünneplésében a keresztény szeretet dicsőítését 
lát ja; Ozanam, Krisztus szavait követve, meg akarta 
mutatni, hogy valóban az a hit isteni eredetű, amely 
szeretetet gyakorol. A közgyűlés nevében P. Calon a 
központi főtanács elnöke a Szentatyát sürgönyileg 
üdvözölte, aki erre áldását küldötte. 

Április 27-én reggel a montmartre-i Sacré Coeur tem-
plomban ünnepélyes szentmisét végzett Vannutelli bibo-
ros; délután pedig a Notre Dame-ban jelen volt az Oza-
nam-ünnepélyen, amelyen P. Janvier panegirikus beszédet 
mondott Ozanamról; ez alkalommal a bíboros-delegátus 
újból felszólalt. Este a Palais d'Orsay-ban banquet volt. 

Április 27-én Amette biboros pontifikált a szent 
Etienne du Mont nevű párisi plébániában, ahol Ozanam 
az első konferenciát alapította ; és ugyanaznap délutánján 
a Szent-Vince-konferenciák központi főtanácsa tartotta 
meg ülését. 

D é b o u c h é Mária Terézia boldoggáavattatási 
perének felvétele. Fent, az «Acta Apóst. Sedis» leg-
újabb számában fel van említve e pernek legújabb stá-
diuma ; itt néhány életrajzi adatot kívánunk közölni az 
Urnák ezen «tiszteletreméltó szolgálójáról» («venerabilis 
Dei serva»). E szentéletü nő 1809-ben született Montau-
ban-ban, világi neve Débouché Theodolinda volt. Szülei 
nem részesítették vallásos nevelésben, mert a hitben közö-
nyösek voltak ; leányuk mégis korán ápolta a vallásos-
ságot szivében és külső áhitatgyakorlatokban. Ifjú korá-
ban festészettel foglalkozott és jónevü festőmüvésznővé 
fejlődött, ki művésznőtársait is Istenhez vezetni igye-
kezett. Ezenkívül különösen nagy felebaráti szeretetével 
tűnt ki. 1848-ban azon eszme érlelődött meg lelkében, 
liogy női kongregációt alapít azon célból, hogy annak 
tagjai (soeurs de l'adoration réparatrice») az eucharisz-
tikus Jézusnak nyújtandó reparatio végeit éjjel-nappal az 
ünnepélyesen exponált Oltáriszentség imádását fogják 
végezni és amellett szegény és bűnbánó élettel igyekez-
nek a reparatio értékét növelni. Débouché M. Terézia 
1863. évben halt meg. Azóta ez a kongregáció («Con-
gregatio sororum pro adoratione réparatrice») az egész 
világon elterjedt, Budapesten is van házuk (Üllői-út.) 

Meg kell különböztetni ettől egy másik női kongregá-
ciót, amelynek neve : Örökimádási apácák kongregá-
ciója («Congregatio sororun adorationis perpetuae»), 
amelyet Sordini Katalin (f 1824) alapított 1807-ben; 
ezeknek anyaházuk Rómában van és összesen 9 kolos-
toruk van, egyik Innsbruckban. 

Belgium. 
Az; általános sztrájk kudarca. Hogy a nemzet-

közi sajtóirodák micsoda kezekben vannak, azt a mult 
héten tapasztalhattuk legfeltűnőbben : április 22-én véget 

ért a tíznapos ú. n. «általános» sztrájk és a Belgiumból 
jövő sürgönyök egyhangúlag úgy kommentálták ezt, 
mint Vandervelde és a szociálisták győzelmét és a katho-
likus többségi uralom végét, mert ezen táviratjelentések 
szerint a szociálisták csak akkor szereltek le, amikor a 
kamara olyan határozatot hozott, hogy előkésziti a 
választójog reformját. 

A valóság pedig, a belga és német katholikus sajtó-
nak pár nap múlva megérkezett közlései szerint, az, 
hogy de Brocquevilte miniszterelnök még a sztrájk előtt, 
március 12-én olyan nyilatkozatot tett, hogy annak a 
parlamenti bizottságnak, mety a községi és a tartományi 
választójog reformjára ki lőn küldve, mandátumot lehetne 
adni, hogy foglalkozzék a kamarai választójog reform-
jának kérdésével és tegyen alkalmas előterjesztést. Ezt 
akkor a szociálisták és a velők tartó liberálisok nem 
vették tekintetbe, mert azt hitték, hogy a kormányt 
kényszeríteni fogják a most meglevő plurális választó-
jog elejtésére és az általános és egyenlő választójog (suf-
frage universel — S. U.) behozatalára. De a kormány erre 
nein volt hajlandó és az általános sztrájk bejelentésétől 
sem ijedt meg. Bekövetkezett erre április 14-én a sztrájk, 
amely nem volt általános semmiféle városban és semmi-
féle szakmában, sőt április 21-én, a sztrájk második 
hétfőjén az addig 500.000 embert elérő sztrájkoló tömeg-
nek tekintélyes része ismét munkába állott, amit a még 
sztrájkoló rész annál nagyobb terrorral és merényletekkel 
iparkodott ellensúlyozni. A liberális párt, mint polgári 
párt, a sztrájkot elvileg sohasem helyeselte és csak végső 
eszköznek nézte a «klerikális» kormány megbuktatására, 
de a sztrájk elfajulását látván, elfordult tőle, a közön-
ség is kezdettől fogva ellenszenvvel fogadta. 

Ilyen körülmények közt tette Masson liberális kép-
viselő április 22-én azt az indítványt, hogy a kamara 
a miniszterelnök március 12-iki nyilatkozatát vegye 
tudomásul. A liberális párt, mint polgári párt, ezen 
indítvánnyal akart közeledni a másik polgári párthoz, 
a katholikus párthoz, sőt annyira ment, hogy elfo-
gadta a katholikus párt részéről tett pótindítványt is, 
amely az általános sztrájkol elitélte. A szociálisták látván, 
hogy a liberálisok és így az egész polgárság elfordul 
tőlük, erre szintén kijelentették, hogy Masson indítvá-
nyát megszavazzák éz ezzel az általános sztrájk meg-
szüntetésére vonatkozólag hajlandóságukat akarják ki-
fejezni. A szavazás eredménye az lett, hogy Masson 
indítványát a kamara egyhangúlag (175 szavazat) elfo-
gadta, míg a pótlást 124 szavazattal fogadták el 39 szociá-
lista szavazat ellenében (12 liberális nem szavazott) és 
végre az egész indítványt (pótlással együtt) 135 szava-
zattal 38 szociálista szavazat ellenében elfogadták. 

Íme, itt van az állítólagos győzelem 1 A szociálisták 
vallottak kudarcot a sztrájkkal, amelyet pénzzel már nem 
bírtak, ők elvesztették a részben velük tartó közönség 
és a liberális párt támogatását, és akkor, mikor leszerel-
tek egy olyan indítványra, melyet de Brocqueville már 
egy hónap előtt felkínált nekik, akkor mégis ők győz-
tek és mesélni próbálnak a katholikus párt közeli 
bukásáról ; pedig a kamarai többség épen ezen indít-
vány záradékában a sztrájkot, mint zsarolási szándékkal 
folytatott sztrájkot, élesen elitélte. 

Április 24-én azután a szociálisták pártgyűlésén 
(1000 delegátus) kimondották a munka újra felvételét és 
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ezenkívül határozati javaslatuk az általános választójog 
előkészítésére «nemzeti bizottság» kiküldését követeli. 

Német-Birodalom. 
«Protestantenblatt» contra «Luthardt'sche 

Kirchenzeitung». Az 1867-ben Chr. C. Luthardt által 
alapított «Allg. Evang. Luth. Kirchenzeitung» f. é. 7. 
és 8. számaiban közölte Bonivetsch göttingeni tanárnak 
egy, a berlini «Evang. Verein»-ben megtartott előadását, 
amelyben Bonwetsch, beszélvén a Jatho-és Traub-esetek 
alkalmából a német protestánsoknál a pozitivek és liberá-
lisok közt mindjobban szélesbedő és elmérgesedő vitákról, 
a békeség helyreállítására javaslatot tett ilyenformán : 

«...nekünk arra kellene készeknek lennünk, hogy 
elősegítsük azt, hogy azoknak, akik lelkiismereti köte-
lességből folyólag ellenségei a hitvallásnak, lehetővé 
tegyük azt, hogy egy hitvallásnélküli egyházközséghez 
tartozzanak, és viszont azok részére, akikre az egyházi 
hitvallás feladása hittagadás volna, egy másik egyház-
község tartassék lenn a hitvallásnak teljes érvényé-
vel — az evangelium értelmében — az egyházi élet 
minden terén, a templomban, az iskolában és a fő-
iskolán. Épen a külső kapocs feladása ott, ahol a sza-
kadás belsőleg már úgyis megvalósult, véleményem 
szerint az ellenséges súrlódások helyébe békés és hasznos 
versenyt idézne elő a theologia, az oktatás, az isten-
tisztelet rendje, a belső és külső misszió tekintetében». 

Bonwetsch egyébként maga a hitvallás megtartását 
szükségesnek látja, mert ő az «apostolicum»-ban az evan-
géliumot találja meg, amelyet a protestáns egyház soha 
fel nem adhat. 

Otto Raupp a liberális «Protestantenblatt» legújabb 
(április 30.) számában a Bonwetsch javaslatában meg-
nyilatkozó toleranciát örvendetesnek találja ugyan, de 
Bonwetschnek a hitvallás szükségességére nézve vallott 
felfogását már tévesnek mondja és az általa javasolt ketté-
válást úgy elvileg helytelennek, mint gyakorlatilag meg-
valósíthatatlannak ; helytelennek azért, mert szerinte a 
protestantizmus két iránya egymás mellett is megélhet 
ugyanazon egyházban, mert a protestantizmus vallási 
elve szerint egyenjogúnak kellene elismerni a protestáns 
egyházban minden, a hivatalos egyházétól eltérő fel-
fogást, amely még az evangéliumhoz tart, ami mond-
ható a liberálisokról is. 

Annyi világosan látszik, hogy a németországi nagy 
evangelikus «Landeskirche»-k válság előtt állanak, és 
lia az állami kapocs nem védené a hivatalos egyházat, 
amely egyúttal a pozitív elvet vallja, akkor a szekták 
egész raja válnék ki nemsokára az evangelikus egyház-
ból, amint ez Angolországban és még inkább Ameriká-
ban, a teljes vallásszabadság hazájában, látható. 

Halotthamvasztás «közköltségen». A müncheni 
krematoriumnak, mint máskor említettük, nincs ele-
gendő «forgalma» ; ezen forgalom előmozdítására, mint 
jeleztük, «erélyes propagandát» Ígértek az ottani modern 
Moloch-tisztelők. Most híre jön München-bői, miféle 
lesz az erélyes propaganda eszköze. Végre egy eszmét 
produkáltak? Ezt is a szociálisták főzték ki, és pedig: 
mozgalmat indítottak egy «halottégelő néppénztár» 
létesítésére. Úgy látszik, ez olyan «égetkezési szövetkezet» 
(à la «temetkezési szövetkezet») lesz, amely gyári áron 
és «en gros» fogja a halottégetést eszközölni. 

Nálunk Budapesten már ennél is előbbre vagyunk. 
Itt a város, a belügyminiszter jóváhagyásának leérkezte 
előtt is már, közköltségen akar krematoriumot állítani. 
Egy krematoriumnak községi pénzen való felépítése és 
üzemben tartása máris olcsóvá tétele ennek az egyébként 
elég költséges passziónak, amelyet némely bőrkötényes 
urak haláluk után akarnak szerezni — másoknak. Jó 
volna, ha ezeknek az «úttörőknek» is körmükre koppan-
tanának ott fent a bécsi kapu mellett trónoló minisz-
tériumban. Ha tetszik, űzzék drága passziójukat saját 
költségükön. 

Nagy-Britannia. 
Nemzetközi kathol ikus klub és szálloda 

Londonban. Londonban eddig a katholikusoknak nem 
volt klubjuk, ahol a Londonba ellátogató idegen ország-
beli katholikusok is találkozhatnának a londoni katho-
likusokkal, de ezek maguk is így sűrűbben érintkezhet-
nének. Ezért már néhány év óta mozgalmat indítottak 
egy ilyen klub («Catholic Club») felállítására, még pedig 
úgy, hogy a klub kapcsolatban álljon egy katholikus 
szállodával, melynek egyik részét a klub fogja elfoglalni. 
E célra — mint a Tablet jelenti — egy alkalmas épület 
után kutattak már hosszabb idő óta, míg végre a város 
középpontjában fekvő Salisbury Hotel-re esett (a 
Salisbury-square-en) a választás, amely palotának 20 
szobája, 6 nagy terme (ülések céljára), egy szép ebéd-
lője és sok mellékhelyisége van. Ez a nagy terjedelem meg-
engedi, hogy a házban egy katholikus szálloda, a londoni 
katholikus egyesületek hivatali helyiségei és a katholikus 
klub elhelyezhetők legyenek. Bourne biboros érsek, 
továbbá a liverpool-i és a birminghami érsekek már 
kifejezték helyeslésüket és támogatásukat. 

Macedonia. 
Az Atlios-l iegyi szerzetesek n e m akarnak 

önál ló ál lammá alakulni. Athénből az a hír került 
szárnyra, hogy az Athos-liegyen levő orosz szerzetesek 
kijelentették volna, hogy a szerzetes-köztársaság eszméje 
nem fogadható el, mert ellenkezik szerzetesi szabályaik-
kal ; ők azt kívánják, hogy az Athos-hegy Görögországba 
kebeleztessék be és ezért már ki is tűzték a görög 
zászlót a szent András zárda tornyára. 

Ez a hír, ha nem «ballon d'essay» Görögország 
részéről, akkor valószínűleg Bulgária ellen való sakk-
húzás úgy Görögország, mint Oroszország részéről. Ha a 
Saloniki-től északkeletre fekvő Athos is görög uralom 
alá kerül, akkor maga Saloniki még inkább odavaló ; 
és Oroszország is bizonyára szivesebben látja a görögök 
kezén az Athos-t, mint az úgy politikailag, mint egyhá-
zilag önállóságra törekvő bolgárok kezében. 

Kina. 
A keresztény vallás el ismert vallás Kínában. 

A sok üldöztetés után, amely a keresztény vallást, első 
sorban a katholikus egyházat, 300 éven át, még a leg-
újabb időkben is érte, jól esik tudomást venni arról, 
hogy a kinai köztársaság kormánya a keresztény vallást 
most már egyenlőjogú vallásnak tekinti a konfucia-
nizmussal és a buddhizmussal. Április 27-én egész 
Kínában istentiszteleteket tartottak az új köztársaság 
felvirágzásáért. És ezen a napon istenitiszleleteket tar-
tottak a keresztény templomokban is és azokon a kinai 
hatóságok is megjelentek. 

A kelő nap országa új érának néz elébe. A közlár-
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.-.asági elnök (Juansikkaj) anyjának megtérését épen 
most jelentették a lapok ; Sunjatsen, a miniszterelnök 
keresztény (protestáns), a katholikus missiók virágzó 
állapotban vannak. 1908 ban 1.141,711 (1905-ben még 
csak 800.000 lélek) volt a katholikus hivek száma, do 
ezeken kívül még 455,809 katechunien várt a keresztségre. 

F e l h í v j u k o lva só ink f i g y e l m é t Schönwald Imre 
budapes t i ék sze ré sz h i r d e t é s é r e ; az ő d ú s é k s z e r ü z l e -
t ében m i n d e n n e m ű é k s z e r o lcsó á r o n é s Íz léses kivi-
t e lben k a p h a t ó . 

T^iadóhivataíi izenetek• 

B S 3 
í Q Q 

IX. K Ö N Y V S Z E M L E Q H 

Legújabb Theologiai Irodalom. 

AJ Szent írástudomány. 
Roeder, G., Agyiptisch. Prakt. Einführung in die Hiero-

glyphen u. die ägypt. Sprache. Mit Lesestücken u. Wörter-
I uch. München, Beck, 1913. (VIII, 142 S. 8°). Geb. M. 4,50. 

Rochard, E., Jésus selon les évangiles. Paris, Lemerre, 
19:3. (VIII, 355 p. 18°). Fr. 3,50. 

Harnack, A., Ist die Rede des Paulus in Athen ein ur-
sprüngl. Bestandteil der Apostelgesehichte ? Judentum und 
Judenchristentum in Justins Dialog mit Trypho. Nebst einer 
Kollation der Pariser Handschrift Nr. 450. [Texte und Unter-
suchungen XXXIX, I], Leipzig, Hinrichs, 1913. (III, 98 S. 8°). 
M. 3. 

Judaica. Festschrift zu Hermann Cohens 70. Geburtstage. 
Berlin, Cassirer, 1912. (VIII, 721 S. gr. 8°). M. 16. 

Albrecht, K., Neuhebräische Grammatik, auf Grund der 
Misna bearb. München, Beck, 1913. (VII, 136 S. 8°). Geb. M. 4. 

Neviasky, A., Rituel du judaïsme. Traduit pour la pre-
mière fois sur l'original chaldéo-rabbinique et accompagné de 
notes et remarques de tous les commentateurs. 10e et l i e 
traité. Paris, Leroux, 1912. (XVI, 115 ; 80 p. 8°). Fr. 12. 

B) Egyháztörténelem. 

Giesebrecht, W. v., Gregorius, Bischof v. Tours : 10 
Bücher fränkischer Geschichte, übers. 4., vollkommen neu-
bearb. Aufl. v. S. Heitmann. 2. Bd. Leipzig, Dyk, 1913. (VII, 
r,12 S. 8°). M. 5,50. 

Scher, A., Theodorus Bar Koni : Liber scholiorum pars 
!t. Textus. [Corp. script, christ, or. Script, syri. Ser. II. T. 
I .XVI]. Leipzig, Harrassowitz, 1912. (366 S. Lex 8°). M. 20,40. 

Cartellieri, A., Marsilius v. Padua : «Defensor pacis». I. 
Buch. Nachdem Erstdruck für Seminarübungen hrsg. Leipzig, 
Dyk, 1913. (VIII, 82 S. Lex. 8°). M. 4. 

Dunand, Ph. H., Histoire de la Pucelle d'Orléans; par 
Edmond Richer. Texte publié d'après le manuscrit de la 
Bibl. nationale, fonds français, coté 10448. T. 2. Paris, 
Desclée, 1912 (519 p. 8°). Fr. 8. 

Szerkesztői izenetek-
II. T. d r . R ó m a . Köszönjük a cikket és a küldött hirt. 

Bu to rvevők f igye lmébe . Mielőtt bútort venni óhajt, 
figyelmébe ajánljuk a katholikus körök által szivesen felke-
reselt Kovács Mihály bulorraktárát (Budapest, VII., Ovoda-u. 
44. sz.), mely cég kívánatra készséggel küldi meg ingyen 
és bérmentve legújabb képes árjegyzékét. 

H á t r a l é k o s a i n k n a k . Mindazokat, akik a folyó I. félévre 
(január—május) még nem küldötték be előfizetéseiket, tiszte-
lettel kérjük, szíveskedjenek a félévi előfizetési összeget mielőbb 
beküldeni. 

F e l h í v j u k i g e » t isztel t o l v a s ó i n k f igye lmé t a r r a , 
hogy a «Religio» r é g e b b i é v f o l y a m a i lUOS-tól kezdve 
f é l á r o n , é v f o l y a m o n k i n t 6 K.-ért k i a d ó h i v a t a l u n k n á l 
m e g r e n d e l h e t ő k . K ü l ö n ö s e n a j á n l j u k ezen , h e l y s z ű k e 
m i a t t adot t k e d v e z m é n y t ú j e lő f i ze tő ink f i gye lmébe . 

Felelős sze rkesz tő és k i a d ó t u l a j d o n o s : 

Dr. H A N U Y F E R E N C , egvet. tanár ( I V . , Duna-u. 3 . ) 

F ő m u n k a t á r s és szerkesz tő-he lye t tes : 

Dr. W O I . K E N B E R G A L A J O S , egyet, tanár ( I . , Bertalan-u. 2 4 . ) 

KÂRM0N1UM0T 

TOWASSER J. 

elismert legjobb gyártmányokat szállít 

Magyarország legnagyobb hangszergyára 

cs. és kir. 
udv. szállító, 

a javítot t Rákóczi-tárogató feltalálója. 

n i m A D r C T ^er., Ijánchíd-ntca 5- szám. DliUArLO I J GYÁR: Öntöház-utea 3. szám. 

Ajánlja mindennemű, gyárában készült hangszereit, úgyszintén húrokat és hang-
• szeralkatrészeket. i i t i 1=3 Árjegyzék díjmentesen küldetik. 

— — — , — _ _ „—Jr 

Hegedűk, cimbalmok 
jótállással, szolid kivitelben olcsón. Iskolák, 
hangjegyek. Elsőrendű gramofon, eufon 25 K-
tól. Lemezek 2'40 korona. Harmonika, fu-
vola, citera, síp, kürt, dob stb. Kuliffay 
cimbalomiskola magántanulásra 7 korona. 
Tilinkóiskola 2 korona. — Mindennemű 

kaphatók*^ HORVÁT H-llál, 
Budapest, Rákóczi-út 56. szám. (Udvarban). 

BUTOR Kovács Mi ;áiy 
butorralí tárában 

Budapest, VI I , , Óvoda-u. 4 4 -

részletre és készpénzért 
igen jutányos árban kapható gedményben részesülnek. 

Iparos és nem kereskedő 
35 éve fennálló r.k. cé£í 
Készít és javít s Kelyhet, ciboriumot, oltár-
gyertyatartót, oltárlámpát, keresztet, füstölőt, 
csillárt, gyertyára és villanyra stb. Arany, ezüst 
kinaeziist; bronzból, művészies és egyszerű ki-
vitelben. Kelyhek stb. tárgyak valódi tűz-
galván aranyozása és ezüstözése jótállással. 
Tervrajz és költségvetés díjtalanul. Mielőtt más-
hol rendelést tesz, méltóztassék egy árjegy-
zéket kérni, melyet ingyen és bérmentve küld 

Kéri nagybecsű pár t fogását 

BITTNER J Á N O S 
egyházi szerek müötvöse. 

Budapest, IX., Lónyay-u. 23. 
(bejárat Czuezor-utea f.) 

Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII. ker., Szentkirályi-utca 28. szám. 
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Dr. H A N U Y FERENC, EGYETEMI TANÁR. 
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T A R T A L O M . / . Vezércikk: Ozanam m in t bölcselő. (1813—1913.) I r t a : 
Trikál József dr. — Vezércikk után : 1. Je len tés a Horváth-íéle 
a lapbó l j u t a l m a z o t t m u n k á k r ó l . 2. Nemes példa nagy p lébán iák 
ke t tévá lasz tására . — II. Az örök városból: 1. K o n s t a n t i n - j u b i l e u m 
a «basi l ica Sessor iana»-ban. 2. Z a r á n d o k l a t o k fogad ta t á sa a Vati-
k á n b a n . 3. Az «Acta Apostolicae Sedis» f. évi 7. s záma . 4. A ke-
r e sz t pünkösd i ünnep lé se R ó m á b a n . — III. Tudományos cikkek, 
közlemények, értekezések : 1. Van-e theologia a v i l ágban? I. Mada-
rász I s tván dr.- tól . 2. Ú j a b b t a n u l m á n y o k Pál apos to l é le t tör té-
ne t ének k rono log iá j ához . I. Martin Aurél dr . - tól . 3. A cel ibátus-
kötelezet tségnek fogadalom, avagy egyházi t ö r v é n y - e az a l a p j a ? 
Sipos I s tván dr.- tól . 4. Szent Ágoston követői az e m b e r i lélek 
e rede tének ké rdésében . Weber Pál dr.-tól. — V. Könyvkritika: 
1. Otto Pfülf S. J . : P. Moritz Meschler S. J . , Ein Gedenkb la t t 
VV.-töl. 2. Dr. H e r m a n n Siebert : Chr i s t en lehren . VV.-töl. 3. Ligúri 

Szent Alfonz. Nagy I m r e Leo : A kr i sz tus i lélek. Bábura László 
dr . - tól . — VI. Katholikus Világszemle: A.) Német-Birodalom: 
1. A theologiai f aku l t á sok és az ú j a b b egyetem-alapí tások . 2. Nürn-
be rg vá ros és a ka tho l ikus szerzetesek. B.) Franciaország : 
1. Barthou m in i sz t e re lnök a la ikus iskola véde lmérő l . 2. Kr i s z tu s 
é s Béliái ha rca . 3. Poincaré e lnök és az egyházi t emetés . 4. Az 
orléans-i sziiz emlékének megiilése Pá r i sban . C.) Nagy-Britannia : 
1. Cambr idge és Oxford e l lenté tes döntése i a theologiai g r ádusok 
ügyében . 2. Az angl ikán egyház Kina megté r í t é seé r t . D.) Kina : 
Kina ka tho l ikus s ta t i sz t iká ja . 1912. évben. — IX. Könyvszemle. — 
X. Közgazdaság : Az Adriai Biz tos í tó-Társu la t idei közgyűlése. 

Ozanam mint bölcselő. (I813-1913.) 

I r t a : THIKÁL JÓZSEF DR. 

A bölcselet velünk születik. Az a bölcselet, 
amely lélek a mi lelkünkből; erő a mi erőink-
ből ; virág a mi szellemünk kivirágzásából. Isten 
adja készségeinket, tehetségeinket, lelki életünk-
nek alaprajzát, amelyek fakadni, virágzani és 
gyümölcsözni akarnak. 

Ozanam bölcselete az ő szép, nemes, mé-
lyen vallásos és jóságos lelkének kifejezése. Szi-
vének lelkének középpontjában él Krisztus. Az 
Üdvözítő szelleme, akarata szövődik be úgy 
költői és művészi szemléleteibe, mint a világ-
ról, a történelemről, a nemzetekről, az embe-
rekről, a természetről alkotott fogalmaiba, meg-
győződéseibe. Az ő bölcselete Krisztus akaratá-
nak és gondolatainak bölcselete. Krisztus körül 

csoportosítja a multat; felé irányozza a jövőt 
és Krisztus szellemében éli a jelent. Igazság és 
jóság, értelem és akarat, meggyőződés és élet 
benső összhangban olvadnak össze lelkében és 
nemes, bámulatosan szép életében. 

Irodalmi működése a kereszténység szelle-
mének dicsőítő éneke; gyakorlati tevékenysége 
pedig a földön járó, testet öltött isteni szeretet-
nek utánzása. Úgy érzi, hogy minden szellemi 
művelődés és az egész erkölcsi élet forrása 
Krisztus. E nézőpontból látja az európai műve-
lődés történetét és a népek benső átalakulását, 
fejlődését. Az volt a nagy vágya, arra töreke-
dett minden erővel, hogy az egyházat mindenki, 
hivő és hitetlen, mint a tudomán}Tiak, művé-
szetnek és a nemes szeretetnek édes anyját fel-
ismerje. 

Az ő lelke csodás érzékenységgel vonzódott 
a tudomány, a művészet és az erkölcsi szépség 
azon nagy alakjaihoz, akikben Krisztus szelleme 
és szentsége tükröződött. Szent Tamás, Bonaven-
tura, a misztikus szentviktori iskola, Dante, szent 
Ferenc át és áthatják lelkét, és megelevenedik 
lelkében a mult, életre ébred a középkor, fel-
támadnak a hitnek nagy hősei, az Isten orszá-
gának tudósai, művészei, szentjei és nagy hősei. 
Köztük él, velük gondolkodik, átérti terveiket, 
átveszi törekvéseiket és szeretné, ha az ő kora 
és korának ifjúsága annak a nagy, legendás idők-
nek szellemében tudna élni és onnan tudná 
meríteni eszményeit, cselekvésének vezető gon-
dolatait. 

Kezdetben, még talán csak öntudatlanul, 
mintegy benső ösztönösségből foglalkozik a közép-
kor homályos századaival, majd a ragyogó, a 
XIII. századdal, és abban Dantéval, szent Ferenc-
cel és a franciskánus költőkkel. Pályájának vé-
gén azonban az európai művelődés az V. szá-
zadtól a XIV. századig úgy tűnik fel előtte, mint 
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egy hatalmas, remekszép dóm, amelynek közép-
pontjából a győzelmes Krisztus int felénk, és a 
kinek dicsőségét, úgy a szellemi mint az erkölcsi 
világban Dante foglalta halhatatlan versekbe. És 
szinte megrészegedik ezen fenséges látástól. Gon-
dolataiban benne él, gondolatai egészen maguk-
kal ragadják őt és már többé nemcsak tanít, 
hanem agitál, ösztökél, arra lelkesíti hallgatóit, 
hogy a kereszténység diadalmas századait gon-
dolják át vele, éljék át vele. «Uraim ! — mondja — 
fussuk meg ezt a nagy utat lassan, de kitartás-
sal.» És mikor érzi gyengeségét, de érzi egyút-
tal hallgatóinak rajongását is, bevallja : «Nem 
merném ezt a nagy utat egyedül megtenni, ha 
önök nem támogatnának, ha önök nem kény-
szerítenének». A tanár összeforr hallgatóival ; a 
hallgatók felrepülnek a tanár szárnyán, és a 
tanár és az ifjúság között létesül az a közös és 
ideges szellemi munka, amely közben mind-
annyian egy nagy gondolat hatása alatt állanak 
és együtt dolgoznak. De megtörik a tanár ereje 
és a betegség visszatartja tanári székétől ! Az 
ifjúság azonban bizalmatlankodik és hallgatni 
akarja őt, mert a tanárt azért «fizetik», hogy 
tanítson. És Ozanam felmegy a katedrára és 
beszél: «Uraim, a mi századunkat önzéssel vádol-
ják és főleg a tanárokat! Nem panaszkodom! 
A mi életünk az Önöké ! Önöknek tartozunk vele 
utolsó leheletünkig! Ami engem illet, ha meg-
halok, az Önök szolgálatában halok meg!» 

És meghalt negyvenéves korában. 
Mi már most Ozanamnak, a bölcselőnek 

érdeme? Rendszert nem adott; bölcseleti szak-
kérdésekkel nem foglalkozott; a bölcseleti isko-
lák meddő vitáiba nem avatkozott be. Doktori 
értekezésén kívül, Dante ou la philosophie 
catholique au XIII. siècle, egyéb bölcseleti mű-
vet nem írt. Mi tehát az ő bölcselete? Mik az 
érdemei? 

Az ő egészen új nézőpontja az, hogy a böl-
cselet több, mint amit mi tankönyveinkben 
összefoglalunk és téziseinkben előadunk. A böl-
cselet az emberiség szellemi életének egyik meg-
nyilvánulási módja. Az igazi, az eleven bölcse-

let életet mozgat, korszakokat alkot, művésze-
tekben kivirágzik és az egyéni és a társadalmi 
életre rányomja bélyegét és jellegét. A bölcse-
let tehát számot ad a korok erkölcsi, szellemi, 
társadalmi, művészi törekvéseiről. A bölcselet-
ben felismerjük a küzdő, a törtető, a történelmi 
embert. A művészet képes beszéd ; a bölcselet 
fogalmakkal dolgozó szellemi munka ; de a mű-
vészet, a bölcselet, az egyéni és a társadalmi 
élet mélyén ott van az időknek, a koroknak, a 
haladó embernek szelleme, amely bár más-más 
alakban és más-más anyagban, de egymással 
mégis összecsendülve, benső összhangban fejezi 
ki magát a bölcselő, a tudós, a művész, a poli-
tikus stb. útján és eszközeivel. 

Ozanam szemében Dante a XIII. század vá-
gyainak, reményeinek, tudományos és bölcse-
leti törekvéseinek, vallásos áhítatának, illetve 
ezen kor hibáinak és bűneinek a művészet bal-
hatatlan nyelvén való kifejezője, megérzékitője. 
Benne a kereszténység ama nagy századának 
összes szellemi, politikai és erkölcsi szálai össze-
futnak. 

Mikor bölcselőnk 1833-ban Rómában Ra-
faelnek Disputáját szemlélte és csodálta, akkor 
még meglepetve látta a hit védői között a 
borostyánkoszorúzott Dantét és mindjárt nem 
értette meg, mit keres a nagy költő az Oltári-
szentség titkának védői között? Ez a kérdés 
nem is hagyta őt addig nyugodni, míg lelkében 
reá választ nem talált. De azon pillanattól 
kezdve azután Ozanam Dante szellemével benső 
kapcsolatba jutott. Mint Montalembert, Rio és 
Overbeck, ő is az elfelejtett és meghurcolt kö-
zépkorban csodás szellemi, művészi és erkölcsi 
erőket fedezett fel és arra törekedett, hogy an-
nak a kornak lelkét életre ébressze és vele az 
újkor szellemét megtermékenyítse. Az volt a 
vágya, hogy Dante műveivel, gondolataival, szim-
bolikáival, szóval a művészet könnyen érthető 
nyelvén összefoglalja a középkornak azt a böl-
cseletét, amelyet az iskolás bölcselők hatalmas 
foliánsai magukban rejtenek. 

A középkori művészetnek és irodalomnak 

ÄNGSTER JÓZSEF és FIA 
orgona- és harmonium-gyár, PÉCS. 

O O Alapít tatott : 1867. évben. O O 
A bpesti Bazil ika nagy orgonájának épitői. 

Csak első dijakkal kitüntetve. 
Pécsi orsz, kiállításon legelső díj jal, állami aranyéremmel kitüntetve, 

Ajánlják kitűnő hangú és erős szerkezetű 
légnyomatu és elektromos berendezésű 

ORGONÁIKAT 
a legjutányosabb árak mellett, művész ie s 
kivitelben. 0 0 0 Raktáron kitűnő hangú 

harmoniumok minden nagyságban. 
Elektromos fujtató készülékek. Árjegyzéket kívánatra ingyen. 
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remekeit megértjük; azok hamar megragadják 
képzeletünket és lebilincselik szivünket, lelkün-
ket. De a bölcselet kemény kenyér, amelynek 
megemésztése, szellemi megragadása nagy türel-
met igényel. Ám Dante a XIII. századnak, sőt 
a letűnt klasszikus századok ideális bölcseleté-
nek dalos kifejezője. Azé a bölcseleté, amely 
nemcsak az elmét óvja meg a tévedésektől, a 
gyötrő gondoktól, hanem a szivet is megtisz-
títja a bűntől és az örökkévalóság reményeivel 
eltölti. 

Dante korában is volt kételkedés. Főleg 
Olasz- és Franciaországban Epikurosznak és a 
materializmusnak sok lelkes hive volt. Az arab 
és a zsidó világnézet is a kereszténység nagy 
és halhatatlan gondolatait őrölte. Szóval a ké-
telynek és a hitetlenségnek akkor is megvoltak 
a maga költői és bölcselői. A Fausztok és a 
Hamletek ősi tipusai a XIII. században lépnek 
az életbe. De Dante lángelméje győzedelmeske-
dett a tagadás, a kétely, az erkölcsi romlás szel-
lemén, és kijutott a «nagy sötétlő erdőből», 
ahová az «emberi élet delén» eltévedt. Kivezet-
ték őt Vergiliusz, a bölcselő poéta, és Beatrix, 
az isteni kegyelem képe, és a nagy lelki tisz-
tulás, a purgatórium utján felemelkedett a 
mennyországba, egészen Isten boldogító közel-
ségébe. 

Ozanam is kételkedett egyszer ; de ő is 
kilendült az észt és szivet megőrlő gondola-
tok hálójából és az igazság és szeretet apos-
tolává lett. 

De Dante sorsa nem az embernek sorsa-e? 
Nem jutunk-e mi is mindig ép a bölcselet révén 
sötét és mély erdőkbe? Nem nyögünk-e az ér-
zékiség és a hitetlenség bilincseiben ? Nem élt-e 
Ozanam is az anyagelvűség klasszikus korában? 
Mi vezet ki bennünket is saját erkölcsi nyomo-
rúságunk poklából? Csak a helyes és erkölcsös 
világnézet és bölcselet. Az a bölcselet, amely-
ben az igazság és erkölcsi jóság, elmélet és élet 
találkoznak. Ilyen volt a középkornak értelmi 
és erkölcsi élete; ott találkozott a gondolkodás 
igazsága az életnek szentségével. 

Nem csoda, hogy midőn ezt a témát a dok-
tori vizsgán védelmezte, annyira felhevült, any-
nyira elragadta lelkesedésének szent tüze, hogy 
felállott és már nem is beszélt, hanem szó-
nokolt. 

M. Cousin pedig felkiáltott: «Ali! Monsieur 
( )zanam, on n'est pas plus éloquent que cela !» 

És amilyen volt Ozanam bölcseleti meg-

győződése, olyan volt élete. O a szegények 
apostola, a Szent Vince-egyesületek megala-
pítója. 

A bölcselet és szeretet egyesültek benne. 
A középkor keresztény bölcseletének nemes éle-
tével szerzett becsületet. Az ő bölcselete élet! 
A keresztény bölcselet az igaz élet forrása. Erre 
tanít Ozanam, a középkor keresztény bölcsele-
tének lánglelkű tanítója. Ilyen volt Ozanam, a 
bölcselő. 

J e l e n t é s a H o r v á t h - f é l e a l a p b ó l jutal-
m a z o t t m u n k á k r ó l . 

A budapesti egyetem hittud. karának dékáni 
hivatala a következő jelentés közlésére kérte fel 
lapunkat : 

A budapesti királyi magyar tudományegyetem 
hittudományi kara folyó évi április 28-án tartott ren-
des ülésében a Horváth-alapítványból az alapítónak 
szándéka szerint oly művek szerzőit jutalmazta, 
amelyek a különféle hittudományi szakokhoz, de 
kivált a keresztény erkölcstanhoz tartozó tárgyakat 
akár a hit tudományok művelésének, akár terjesz-
tésének célzatával, tehát akár a hittudományi szak-
emberek, akár a művelt közönség érdekeinek meg-
felelően, de mindenesetre tudományos értékkel, 
magyar nyelven és pedig súlyosabb kifogás alá nem 
eső magyarsággal, nem kifejezetten hitvitázó (polemi-
kus) irányzattal fejtegetnek, s amelyek 1909. elejétől 
1912. végéig jelentek meg. A kar e jutalmazásnál 
elismerő dicsérettel emlékezett meg azon írókról, 
akik az utolsó négy év alatt jeles munkákkal gazda-
gították katholikus magyar i rodalmunkat és tudo-
mányunkat, de akik állásuknál vagy tárgykörüknél 
fogva versenyen kívül állóknak tekintendők. A követ-
kező művek szerzőit jutalmazta a kar 600—600 
koronával : 

1. Hajós Szaniszló József: «A végtelen felé», 
Budapest, 1909. 

2. Hanauer István dr. : «A kölcsönös igazságosság a 
katholikus erkölcstanban, különös tekintettel a magyar 
magánjogra», Budapest, 1909. 

3. Werdenich Endre dr. : «A természetbölcselet 
kézikönyve», 2 kötet, Győr, 1909. 

4. Wiedermann Károly dr. : «A hit elemzése 
lélektani és dogmatikai szempontból», Esztergom, 1912. 

A jutalmazottakbélyegesnyugtatványukat küldjék 
be a hit tudományi kar dékáni hivatalához, ahonnan 
a jutalomdíjat azonnal meg fogják kapni. Egyúttal 
felszólítom a jutalmazottakat, hogy amennyiben 
jutalmazott művüket még nem kiildötték volna meg a 
karnak, ezt megtegyék; a nem jutalmazott jelent-
kezők pedig beküldötl műveiket visszakaphatják 
saját költségükön, ha ebbeli kívánságukat a dékáni 
hivatallal közlik. A jutalmazottak müveik újabb ki-
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adásának címlapjára nyomtathat ják: A Budapesti 
Tudományegyetem Hittudományi Kara által a Horváth-
féle alapból jutalmazott munka. 

Budapest, 1913. május hó 6-án. 
Lukcsics József dr. 

a h i t tudományi ka r dékán ja . 
* 

N e m e s p é l d a n a g y p l é b á n i á k k e t t é v á l a s z -
tására. Pécsről e hét elején azt a közvetetlen érte-
sítést vettük, hogy Pozsgay József pécsi őrkanonok, 
c. apát egy Pécsett felállítandó új plébánia temp-
lomának és paplakának felépítésére 200.000 koronás 
alapítványt tett. A velünk egész terjedelmében közölt 
alapító levélből és az előttünk ismert egyéb ada-
tokból felemlítésre érdemeseknek véljük a követ-
kezőket : 

Pécs városának (1910. évi népszámlálás szerint 
42.053 róm. kath., össznépesség: 49.822) jelenleg öt 
plébániája van, amelyek közül a legnépesebbik a 
pécs-budai-külvárosi (körülbelül 15.000 róm. kath. 
hivő) ; ennek a plébániának topográfiai fekvése is 
olyan, hogy a meglevő, elég szűk plébánia-templom-
hoz igen messze utat kellene a híveknek megten-
niök, de egyébként is az eredményes pasztorácio a 
jelenlegi lelkészi erőkkel (1 plébános és 2 káplán), 
igen nehéz. Ezen plébániahivatalnak túlterheltsége 
évről-évre szembetűnőbb lett, úgy hogy már régi az 
az eszme és törekvés, hogy e plébánia kettéoszttassék. 

E kettéosztásnak azonban egyik fő akadéka az, 
hogy a város levén a kegyúr, a város nehezen 
vehető rá a plébánia felállításával egyszersminden-
korra (építés) és évről-évre viselendő költségek (plé-
bános javadalmazása) fedezésére. 

Ezen az akadékon akarta Pozsgay József kano-
nok átsegíteni ezt a nehezen meginduló ügyet, mi-
kor 200.000 koronányi alapítvánnyal a templom-
építés és a plébánialaképítés gondjától és terhétől a 
várost megszabadítja. 

Pozsgay kanonokot ezen plébánia-felosztás elő-
mozdítására főleg az birta, hogy ő a pécs-budai kül-
városi plébánia területén született és később 7 éven 
át káplánkodott is. 

Az építendő templomra és paplakra nézve ki-
kötötte az alapító, hogy mindakettő nyerstégla-épít-
mény legyen, és pedig gót stílben ; a templom három 
hajóval és kettős toronnyal bírjon, és Szent István 
legyen a védőszentje. 

Az alapítványi tőkét az alapító, az alapítvány 
elfogadása után, át fogja szolgáltatni Pécs sz. kir. 
városnak, mégis azon kikötéssel, hogy a tőke kama-

tai életében az alapítót illessék, hol taulán pedig a tőke 
kamataiból évenként Vs-ad rész (1000 K) tőkésíttes-
sék, a többi 7/8-ad rész megnevezett rokonai közt a 
megjelölt arányban életfogytiglan felosztassék; de a 
város jogában álljon a tőkét még a kamatélvezők 
életében is felhasználni, de ez esetben tartozik ré-
szökre a kikötött életjáradékot biztosítani. 

Pozsgay kanonok ezen alapítványa nem szorul 
sok szó-dicséretre. Facta loquuntur. A nagy plébániák 
felosztását mindenesetre ilyen módon lehet leghatá-
sosabban szorgalmazni; a kegyurak (városok) is szi-
vesebben vállalják az új terheket, ha valaki hónuk 
alá nyúl és könnyít terheiken. 

EB 
E3EI II. AZ ÖRÖK VÁROSBÓL 

Konstantin-jubileum a «basilica Sesso-
r iana»-ban . Szent Ilona, Nagy-Konstantin anyja, az 
általa Jeruzsálemben csodálatos módon felfedezett 
szent kereszt tiszteletére bazilikát emelt (S. Crucis 
in Jerusalem) a lateráni bazilika mögött a város fala 
mellett a «porta Latina» előtt, és ezen bazilikában el-
helyezte Krisztus keresztjének egyik nagyobbik részét, 
amely ma is még ott őriztetik. A bazilika 400 év óta 
a ciszterciták vezetése alatt áll, kiknek a kolostor 
mellett van apátságuk. Most, mikor a Nagy-Konstantin 
által a kereszt jelében kivivőit győzelemnek 1600 
éves jubileumát üli az egyház, különösen megfelelőnek 
látszott, hogy ebben a bazilikában (mai neve: S. Croce 
in Gerusalemme) külön üljék meg a jubileumot. 
A jubileumi bizottság egy tr iduum (május 2—4.) 
tartását vette fel progranunjába. 

Május 2-án vette kezdetét ez a t r iduum egy 
pontifikális misével, amelyet a magyar Szeghy Ernő 
dr. ciszterci c. apát, rendi főprokurátor tartott meg; 
szent mise alatt a lateráni énekkar énekelt. Délután 
ünnepélyes vecsernye volt, amelynél ismét Szeghy dr. 
pontifikált, utána pedig Bazzichi Rajmund prior 
szónokolt. Bazzichi a kereszténységnek győzelmét 
és áldásos hatását belső erejéből, az általa vallott 
igazságból és erkölcsi tökéletességből igyekezett 
megmagyarázni, rámutatván arra, hogy a keresz-
ténység terjedésének legnagyobb akadálya épen a 
pogány császári hatalom volt ; és épen ezt a hatalmat 
hajtotta Isten a kereszténység szelid igájába és tette 
lehetővé annak gyors elterjedését és a pogány tár-
sadalom gyors átalakítását ; legfeltűnőbb e győzelem-

Hemopatiai gy dny intézet Asthma, köszvény, görvélykór, idült és nehéz szív-, 
gyomor-, máj-, vesebajok és súlyos idegbajok (para-
lysis, tabes, álmatlanság) gyógyítására berendezve. 

_ „ , „ „ , . , „ . _ Bejáró betegek részére. Mérsékelt árak. Bevált, ki-
Budapesf, V., Vaci-koruí 18. S Z . I. = = = = = = próbált kezelés ! = = = = = 
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ben az, hogy ugyanaz a keresztjel vált a győzelem 
eszközévé, jelvényévé és a jövőben is a keresztények 
bizodalmának tárgyává, amely jel azelőtt a pogá-
nyoknál a gúny és gyalázat tárgya volt. A szent 
beszéd után Van Rossum biboros adott szentség-
áldást ; áldás után kezdetét vette a templom homlok-
zatának a kivilágítása, amely igen nagy hatást gyako-
rolt a hívekre, mert a homlokzaton egy kereszt az 
«In hoc signo vinces» felirattal és alatta egy hosszabb 
olasz felirattal, a kampanilén pedig a Krisztus-mono-
gramm volt lámpákkal és transzparentekkel alkal-
mazva. 

Május 3-án, a kereszt feltaláltatásának ünnepén, 
a bazilikában ismét pontifikális szentmise volt, amelyet 
Ranuzzi tirusi c. érsek, maestro di camera tartott. 
A délutáni vecsernye után P. Balestra S. J. prédikált a 
kereszt győzelméről. Szerinte miként a megváltásban 
általában a fény és a homály, a Tábor és a Golgotha 
váltják fel egymást és mutat ják be Isten fenséges 
terveit, úgy a kereszt is 300 éven .át rejtőzött a 
homályban a sátán jelvényeivel szemben és ki volt 
téve a zsidók gyűlöletének és a pogányok dühének, 
300 év múlva azonban diadalról diadalra ment előre 
a szent kereszt, előbb jelképes módon a milviusi 
hídnál és a milanói rendelettel, később feltaláltatása 
után konkrét alakjában is, mikor a Kálvária föld-
jéből 300 éves ismeretlenségből napvilágra került 
és azóta ú jabb csodálatos hódításokat tett az egész 
világon. A prédikáció után Agliardi biboros végezte a 
szentség-áldást. 

Május 4-én reggel 8 órakor Cassetta bibornok 
szentmisét mondott , amely alatt 2000 hivő járult a 
szent áldozáshoz; délelőtt 10 órakor pedig Granito 
Pignatelli di Belmonte biboros pontifikált a «colle-
gium Lombardi cum» növendékeinek asszisztenciája 
mellett, az egyházi éneket ismét a lateráni «Capeila 
Pia Lateranense» végezte, Casimiri karnagy vezetése 
alatt. 

Délután a Szeghy apát által végzett ünnepélyes 
vecsernye után, P. Iorio cimz. nicomediai érsek 
beszélt a kereszt győzelmeiről és az emberi nem 
aspirációiról. Szerinte a kereszt győzelme épen ab-
ban áll, hogy kielégítette az emberi nem aspirációit 
intellektuális, morális és gazdasági tekintetben. Intel-
lektuális tekintetben a világ nagy problémáit oldotta 
meg és biztos tudást adott a kereszt és megterem-
tette az igaz tudományt. Morális szempontból a ke-
reszt isteni törvényt hirdet, sebeket gyógyít, tevé-
kenységre ösztönöz, és mint a nap, világosságot, 
meleget és erőt ad, a keresztről, mint az Eden for-
rásából, tisztító, üdítő és élesztő víz fakadt, valóban 
az Éden életfája, mert a hitet, erényt és szeretetet 
istápolja, és mindezen módon megteremtette a ke-
resztény kulturát. Gazdasági tekintetben a kereszt 
tiszteletre jutva, az igazságot és a tisztességet hir-
deti, felvirágoztatja az igazságosságot, a méltányos-
ságot és a szeretetet, és lerombolja az egoizmust és 

kiérdemli Isten áldását, szóval, szolgálja a gazdasági 
haladást is. Szentbeszéd után Cassetta biboros, a 
jubileumi bizottság elnöke, a szentséges áldást tar-
totta meg, amivel a S. Croce in Gerusalemme bazili-
kának jubi leumi tr iduuma bezárult. 

Z a r á n d o k l a t o k f o g a d t a t á s a a V a t i k á n b a n . 
A maltai eucharisztikus kongresszusról hazautazóban 
levő spanyol egyházi férfiak, világi urak és hölgyek, 
Almaraz y Santos sevilla-i biboros-érsek vezetése 
alatt május 3-án jelentek meg Merry del Val bíbo-
ros-államtitkár előtt nyilvános fogadtatáson a Sala 
ducale nevű vatikáni teremben. 

A sevillai biboros-érsek beszédében utalt arra, 
hogy a Szentatya előtt kívánták hódolatukat be-
mutatni annak a spanyol nemzetnek nevében, amely 
szent királyokat, mint Hermenegild és Fernand, jeles 
egyházatyákat, mint Izidort, Braulio-t és Ildefonz-ot, 
nagy uralkodókat, mint Izabellát és V. Károlyt, ki-
váló szerzetalapítókat, mint Domonkost, Szent Tere-
sát és Loyolai Ignácot, bátor harcosokat, mint Don 
Juan d'Austria-t és Hernan Cortes-t, nagy hit tudó-
sokat, mint Lullus-t és Suarez-t, nagy művészeket, 
mint Montanes-t és Murillo-t, adott a világnak. Kéri 
a biboros-államtitkárt, hogy jelentse be a Szentatyá-
nak a spanyolok szeretetét és engedelmességét ; csak 
szóljon a Szentatya szabadon, Spanyolország kész 
engedelmeskedni ő neki. 

Merry del Val biboros-államtitkár köszönetet 
mondott a Szentatya nevében a spanyol zarándok-
latnak és vezetőiknek és különösen hangsúlyozta, 
hogy a Szentatya jól ismeri a spanyol nép hitét és 
tudja, hogy a ma élő spanyolok méltók lesznek elő-
deikhez és nem fogják magukat félrevezettetni hagyni 
a hamis szabadság és haladás téves tanai által, hanem 
áldozatok árán is védeni fogják vallásukat. 

Május 4-én egy bajor zarándokcsapat, Kircliber-
ger Sebestyén monsignore vezetése alatt tisztelgett 
Merry del Val biboros-államtitkár előtt. A zarándok-
csapat több előkelő egyházi és világi úrból és úr-
nőből állott, kikhez De Waal, Brenner, Elises és 
Baumgarten római praelatusok is csatlakoztak. Kirch-
berger mons. előbb olaszul üdvözölte a bibornokot, 
mint a Szentatya képviselőjét és kérte, hogy a za-
rándokok hódolatát tolmácsolja a Szentatya előtt. 
Majd egy latin nyelvű feliratot olvasott fel, melyben 
felemlítette, hogy már Corbinian freisingen-i püspök 
(f 730) két izben jelent meg Rómában II. Gergely 
pápa előtt «ad visitanda ss. limina», ugyancsak Bo-
nifác, a germánok apostola (f 755) is három izben; 
ezen időtől fogva Németország nem maradt hátra a 
többi nemzetek mögött a Szentszékhez való kegye-
letes hűségben. Merry del Val biboros meleg sza-
vakkal mondott köszönetet a Szentatya nevében a 
zarándokoknak a pápa iránt való hűségök kijelen-
téséért és rájuk adta a pápa áldását. Az államtitkár 
beszédét Brenner praelatus, az Anima rektora, tolmá-
csolta a zarándokok előtt. 
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Az «Acta Apos t . Sed i s» f. é v i 7. s z á m a . 
A kúria hivatalos lapjának ez a legújabb száma, 
április 30. kelet alatt, most jelent meg. Tartalma a 
következő : 

I. Az «Acta Pii PP. X.» rovat a Szentatya négy 
levelét («epistola», nem «breve») közli, és pedig: 

1. 1913. március 23. levél Vine. Vannutelli bíboros-
hoz, amellyel őt Párisba az Ozanam-ünnepségekre 
küldte ki pápai legátusnak. 

2. 1913. március 26. levél Herrera Restrepo 
bogota-i érsekhez és a colombiai köztársaság többi 
püspökeihez válaszképen a konferenciájukból küldött 
feliratukra. 

3. 1913. április 2. levél Germ. Breton cimzetes 
pápai házi prelátushoz, mint a toulouse-i katholikus 
egyetem rektorához, amelyben örömmel vévén tudo-
másul az egyetem állapotáról küldött jelentését, örö-
mét fejezi ki különösen afelett, hogy a francia püspö-
kök a filozófiai tanszékek számát szaporítani akarják, 
hogy így a fdozófia, amely mintegy alapja a többi 
tudománynak, helyesen és alaposan adassék elő. 
E célra a pápa kívánatosnak tartja, hogy az egyetem 
hallgatóinak létszáma is szaporíttassék; és ezért 
óhaj t ja a pápa, hogy minden egges francia püspök 
évenként két-három tanulót küldjön a toulouse-i 
egyetemre bölcseleti és theologiai tanulmányokra. 

4. 1913. április 8. levél Dom. Ferrata bíboroshoz, 
amellyel őt a malta-i eucharisztikus kongresszusra 
küldte ki legatusnak. 

II. A Congregatio-rovatban: 
1. A S. Congregatio Consistorialis-nak három 

közlése : aj Kanadában az eddig a St. Boniface-érsek-
ség alá tartozó St. Albert egyházmegyéből a Congre-
gatio kihasítja a déli részt és belőle «Calgariensis 
dioecesis» cimen új püspökséget létesít, amelyet mint 
sulfraganeust, az érseki rangra emelt St. Albert alá 
rendel, épen úgy, mint az Athabaska és Mackenzie 
apostoli vikariátusokat is; b) a blois-i káptalanban 
a Congregatio egy új káptalani dignitas-t («decanalus») 
állít fel; c) közöltetnek ama püspöki kinevezések, 
amelyek március 4-től április 9-ig történtek a Con-
gregatio decretumai útján, amelyek közt említést 
érdemel, hogy a párisi uditore korából ismert Mon-
tagnini colombiai apostoli delegátus kineveztetett 
larissa-i cimzetes érsekké. 

2. A S. Congregatio de disciplina Sacramentorum 
1913. április 11. resolutio-ja («Romana et aliarum»), 

amellyel kimondja, hogy az 1911. július 2. «Supremi 
disciplinai> kezdetű motuproprio által eltörölt ünne-
peken vagy vasárnapra áthelyezett ünnepeken a magán 
oraloriumokban szabad misézni. 

3. A S. Congregatio de Religiosis 1913. március 
27-iki decretum-a, amelyben közli, hogy a Szentatya 
a Szent Ferenc-Bendnek («Ordo Fra t rum Minorum») 
XIII. Leo pápa által 1897-ben jóváhagyott constitutio-it 
újból átdolgoztatta és azokat új alakjukban jóvá-
hagyta és az egész világra nézve kötelezőkké tette. 

4. A S. Congregatio de Propaganda Fide közli, 
hogy a jelenleg olasz fennhatóság alá került Líbiába 
apostoli vikáriussá kinevezte P. Ludovicus a Mazzano 
szent ferencrendi szerzetest, kinek világi neve Anto-
melli Ker. János volt; egyúttal őt a pápa lebda-i 
(Leptis magna) cimzetes püspökké nevezte ki ; továbbá 
közli azt is, hog}' a pápa elfogadta Allegeyen zanzi-
bari apostoli vikárius lemondását. 

5. aj A S. Congregatio Rituum 1913. április 4. 
resolutio-ja a kanadai delegatus apostolicus kérdésére 
kimondja, hogy a püspökszentelés csakis vasárnap 
vagy a szorosan veti apostolok (nem szent Barnabás, 
szent Lukács, Márk) ünnepein végezhető és semmi-
esetre sem más kötelező vagy eltörölt ünnepen; ha 
mégis ezen napok igénybevétele Canada-ban kívá-
natos a papság nagyobbszámú részvételének biztosí-
tása céljából, akkor ehhez külön pápai indultum 
szükséges. 

bj A S. Congreg. Rituum 1913. április 4. reso-
lutio-ja, amely két rubrikális dubiumot old meg. 

III. A törvénykezési rovat a Sacra Rota Romana 
két ítéletét közli: 

1. Az 1913. január 7. ítélet egy mexikó-i (Mechoa-
canensis dioec.) adósságmegtérítési perben jóváhagyta 
a Rota első tanácsának 1911. január 1-én II. fórum-
ban hozott itélelét, amely formai szempontból azt 
mondotta ki, hogy a szerzetesek felett a területi 
püspök nem bír birói joghatósággal még akkor sem, 
ha, mint a jelen esetben történt, a rend az állam 
által nem volt elismerve, és így a szerzetesek szabály-
szerű konventekben nem éltek. (A szerzetesek felett 
külön pápai delegált bírák, az ú. n. «conservatores»-ek 
volnának illetékesek, a megyés püspök csak akkor, 
ha ilyen conserva tor-ok nem volnának és az illető 
iigy [contractus, bűntett stb.] a szerzetházon kívül 
élő szerzetes által követtetnék el.) 

2. Az 1913. február 1. ítélet Arunasala József és 
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Annapilai Marimuttii ceylon-i (trincomalie-i egyház-
megye) lakosok közi állítólagos negyedfokú vér-
rokonság alapján indított köteléki perben a házas-
ság érvényességét mondotta ki az alapon, hogy a 
férjnek nem sikerült bebizonyítani a nejével való 
rokonságot. 

IV. A (.(Diarium Romanae Curiae» rovat a leg-
újabb pápai kitüntetésekről és a püspöki kar leg-
ú jabb halottairól számol be. 

A szent k e r e s z t p ü n k ö s d i ü n n e p l é s e R ó -
m á b a n . A Pünkösd vasárnapra (május 11.) kitűzött 
pápai szentmisét («Cappella Papale»), mint jelentet-
tük, a Szentatya gyengélkedésére való tekintettel, 
őszre halasztották, de Róma város és a latiumi vá-
rosok és várak templomainak és harangtornyainak 
(campanile) és a lakóházak kivilágítását e napon fog-
ják megtartani. 

A jubileumi római helyi bizottság vezetősége 
külön felhívások útján szólította fel a napokban a 
lakosságot házaik ablakainak kivilágítására; «ezek a 
lángocskák — mondja a felhívás — nemcsak a ke-
resztbe vetett hitnek lobogó fényét fogják tanúsítani, 
hanem ábrázolni fogják azt az isteni fényt, amely a 
jeruzsálemi coenaculum-ból pünkösdkor kiindulva 
eloszlatta a pogányság sötétségét és villámgyorsan 
terjedt el a földön, áldást terjesztve mindenütt.» 

A templomok homlokzatára és a kampanilék 
ormára kereszteket, valamint Krisztus-monogram-
mokat alkalmaznak és azokat kivilágítják. Ez este 
fényárban fog úszni minden római templom kezdve 
a Szent Pétertől egészen ki a katakombákig, sőt 
azokon túl a Campagna és Latium városkáinak és 
kaszteljeinek karcsú tornyaiig. 

A Monte-Cavo-n május 4-én akartak egy óriási 
keresztet felállítani és este kivilágítani, de a telep 
tulajdonosnője nem adta meg ehhez beleegyezését. 
Egyelőre őszig elhalasztották ennek a monte-cavo-i 
keresztnek felállítását. 

III. T U D O M Á N Y O S CIKKEK, c/d e * e/D e/a 
<*> e* KÖZLEMÉNYEK, ÉRTEKEZÉSEK 

Van-e teleologia a világban? 
I. közlemény. 

Az oksági elv uralmát a világmindenségben általá-
ben mindenki elismeri. A materialista monizmus is 
elfogadja, sőt vaskövetkezetességú kényszerűségnek 
nevezi az okszerűséget. A természet törvényei Haeckel 
szerint érctörvények — ewige, eherne grosse Gesetze1 — 
melyeknek uralma alól senki és semmi sem von-
hatja ki magát. 

Ez az oksági törvény azonban nem ad teljes és 
megnyugtató felvilágosítást a világmindenségről. Az 

1 Welträtsel 12U. 

egyes események előzményeiből, mint okokból, követ-
keztethetünk ugyan a hatás bekövetkezésére, annak 
természetére, de azt nem tudjuk meg, hogy ezek az 
okok miért működnek így s miért nem úgy. A ter-
mészet vak, és értelmetlen érctörvényei sokfélekép 
működhetnek. Miért működnek ily hasznosan, ahogy 
működnek? Erre a kérdésre csak a célokok ismerete 
felel meg.1 Egyszóval a kauzalitás elvén kívül, sőt 
annak fölé rendelve a célirányosság, a teleologia elvét 
is el kell ismernünk a természetben. Úgy, ahogy az 
első elv mondja, hogy semmi sem történik elegendő 
ok nélkül, a teleologia azt hangoztatja, hogy semmi 
sem történik cél nélkül. Sőt a cél előbbrevaló a ható-
oknál, mert a cél indítja az első okot a működésre. 

A célokok kutatása azonban nagyon messze-
menő következtetésekre vezeti a gondolkodó embert. 
Az okszerűség törvényét örök, merev, abszolút érc-
törvénynek tartja a materializmus, eredetével nem 
törődik, de a célokok s az azokban megnyilatkozó 
bölcseség ismerete és elfogadása a causa prima effi-
ciens és ultima finalis elfogadására kényszeríti a 
logikusan és előítéletek nélkül gondolkodó embert. 

Innen van, hogy sokan fáznak a teleologiától s 
vagy tagadják, vagy a disteleologia emlegetésével 
gyengíteni akarják. 

Haeckel kereken k imondja : »Egyedül a mecha-
nizmus ad nekünk igazi felvilágosítást a természet 
jelenségeiről, amennyiben tényleges okokra vezeti 
azokat vissza, t. i. vakon és öntudatlanul működő 
mozgásokra, mások viszont az illető természeti tárgy 
anyagi szervezetéből magyarázhatók meg».2 

Nem szabad azt gondolnunk, «hogy a jó Isten 
vagy a célratörekvő természet egyszerre semmiből 
teremtette meghatározott célra a világmechanizmus 
törvényeit s azokat eszes akarata szerint nap-nap 
után működteti. Ez az anthropomorf gondolat a 
világ építőjéről és uralkodójáról lejárta magát ; he-
lyébe léptek a természet nagy, örök érctörvényei».3 

1 «La détermination des antécédents d'un phénomène 
nous annonce son apparition inévitable. Mais ces divers 
an técédents . . . produisent le plus souvent des effets utiles. 
A travers la diversité des lieux, des temps, des circonstances 
multiples, les mêmes tipes. bons et beaux se réalisent, se 
perpétuent. Pourquoi en est-il ainsi ? A cette spécialisation 
heureuse du jeu des forces générales de la matière, à la 
récurrence régulière des mêmes effets, il faut une raison 
suffisante. Les causes finales la fournissent.» Mercier, Ontologie. 
(Tr. de Phil. Louvain 1911. I. 582.) 

2 «Der Mechanismus allein gibt uns eine wirkliche Er-
klärung der Naturerscheinungen, indem er dieselben auf 
reale Werkursachen zurückführt, auf blinde und bewusstlos 
wirkende Bewegungen, welche durch die materielle Konsti-
tution der betreffenden Naturkörper bedingt sind.» Weltr. 119. 

3 «Wir dürfen nicht daran denken, «dass der liebe Gott 
oder die zielstrebige Naturkraft die Grundgesetze des Welt-
mechanismus einmal plötzlich aus nichts zu einem bestimm-
ten Zweck erschaffen hat und dass er sie nach seinem ver-
nünftigen Willen tagtäglich wirken lässt. Diese anthropomorphe 
Vorstellung von einem zwecktätigen Weltbaumeister und 
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Ostwald nem is említi a célirányosságot abban 
a hiszemben, hogy az ö energiafogalma, mint az anyag 
és szellem összekötő világfenomenonja, mindent meg-
magyaráz. 

Du Bois-Reymond pedig már előzetesen a priori 
útját vágja a teleologikus kutatásnak, mikor azt 
m o n d j a : «Nur mechanistisches Begreifen ist Wissen-
schaft».1 Aki ily előítélettel van a célok kutatásával 
szemben, az már eleve elfogult, már előre meg-
fogalmazta ítéletét, melyből engedni nem hajlandó, 
ha törik, ha szakad. 

Ezek a tudósok úgy gondalkodnak,hogy ha tényleg 
célszerűség lenne a természetben, akkor ez volna a 
legbiztosabb út, mely Istenhez vezetne. Ámde ez az 
út nem tudományos, tehát célszerűségnek nem szabad 
léteznie, minden csak véletlen. 

Bármily nagy is azonban az ily előítéletekből 
táplálkozó ellenszenv a célszerűséggel szemben, «e 
világ a különféleségnek, a rendnek, célszerűségnek 
és szépségnek oly megmérhetetlen nézőterét tárja 
fel, hogy az egész egyetemről való ítéletünk néma, 
de annál ékesszólóbb csodálkozásban oldódik fel».2 

Még a pesszimista Schopenhauer is, aki csak 
szenvedést és fájdalmat lát a világban, kénytelen 
elismerni, hogy a dolgok lényegében oly nagyszerű 
egyetértés van, mely a vak és nyers természeti erőket 
arra képesiti, hogy a legmerevebb törvényszerűség 
keretében a világnak csodálatos alapvázát a leg-
bámulatraméltóbb célszerűséggel megalkották, oly 
célszerűséggel, melyet csak a legélesebb elme leg-
nagyobb meggondolás után lenne képes megalkotni.3 

Hartmann Ede, aki Schopenhauerrel osztozik a 
pesszimista világnézetben, de a legnagyobb német 
természetbölcselő, szintén elismeri, hogy a világ nem-
csak kauzális, de teleologikus egység is, melyben az 
egyed az egész szolgálatában áll4 és a természet 

Weltherrscher ist völlig überwunden ; an seine Stelle sind 
die ewigen, ehernen grossen Naturgesetze getreten.» 

1 Reden II. 405. 
2 «Die gegenwärtige Welt eröffnet uns einen so unermess-

lichen Schauplatz von Mannigfaltigkeit, Ordnung, Zweck-
mässigkeit und Schönheit, dass sich unser Urteil vom Ganzen 
in ein sprachloses, aber desto beredteres Erstaunen auf-
lösen muss.» Kant, Kritik der reinen Vernunft (Ed. Erdmann) 
475. 1. 

3 «Im Wesen aller Dinge ist eine Zusammenstimmung 
begründet, vermöge welcher die unverfänglichsten, blinden, 
rohen, niedrigsten Naturkräfte von der starrsten Gesetzlich-
keit gele i te t . . . nichts Geringeres zu stände bringen als das 
Grundgerüst einer Welt, mit bewunderungswürdiger Zweck-
mässigkeit zum Entstehungsort und Aufenthalt lebender 
Wesen eingerichtet in der Vollkommenheit, wo es die beson-
nenste Überlegung, unter Leitung des durchdringendsten 
Verstandes und der schärfsten Berechnung, nur irgend ver-
mocht hätte.» (Parerga u. Paralipomena II.3 146.) 

* «Die Natur ist nicht bloss eine kausale, sondern auch 
eine teleologische Einheit, in der alles Einzelne durch das 
Ganze bestimmt und auf dieses bezogen ist.» Naturphilo-
sophie (1907) 16. 1. 

szépségére hivatkozva elitéli azt a felfogást, amely 
szerint holt mechanizmus hozta azt létre.1 

Tehát a legelső természetbölcselők elismerik 
általában, hogy a világmindenségben cél is van. 
Mechanizmus is van, ahogy a gépekben is ez van ; 
de amint a gépekben a mechanizmuson kívül vezető- / 
gondolat és cél rejlik a szerkezetben, úgy a világ 
nagy gépezetében a mechanizmus csak eszköz a 
világcél elérésére. Sőt e cél előbbrevaló, mert a 
mechanizmus a célért van s nem megfordítva.2 

A célkeresésről sokan azt mondják, hogy az nem 
egyéb, mint az emberi gondolatnak projekciója a 
természetbe. Mi magunk helyezzük be a célt a ter-
mészetbe, azt gondoljuk, hogy a természet eseményei 
is emberi módon folynak le. E szerint minden teleo-
logia anthropomorfizmus. Ez nagyon téves kifogás. 
Mi a természet törvényeit és céljait leolvassuk a 
jelenségekről. Kepler bolygótörvényei, a fizika és 
kémia összes törvényei, a világmindenség fenmara-
dásának és fejlődésének a magasztos célja minden 
emberi gondolkodás előtt, minden tudományos fel-
fedezés és megállapítás előtt tőlünk függetlenül mái-
régen léteztek. A tudomány csak kiolvassa és még 
sok-sok új törvényt és célt fog kiolvasni a természet 
jelenségeiből. Másrészről pedig csodálatos, hogy ép 
a monizmus, mely mindenütt egységet lát, minden ter-
mészeti jelenséget — beleértve az ember szellemi 
életét is — egységes, uniformizáló szempont szerint 
akar megítélni ; más látószögből nézi az ember tetteit 
s másból a természetnek az embernél sokkal fen-
ségesebb működését. Az ember minden tette, sőt a 
gerinceseké is célirányos, de a világegyetem millió 
égi testének szabályos és harmonikus működése, föl-
dünk flórájának és faunájának nagyszerű, egymást 
kiegészítő világa vak mechanizmus. Ez ellenmondás. 

Természetesenateleologiánaksemszabad túloznia. 
Nem szabad mindenben s mindenütt egyedül az ember 
érdekének kielégítésére irányuló törekvést keresni. 
A növények nem azért virulnak, hogy bennük gyö-
nyörködjünk, hogy illatukat érezzük. Az állatok sem 
egyedül s elsősorban az ember érdekében vannak. 
A hold nem egyedül azért kerülgeti földünket, hogy 
éjjel világítson stb. Ez antropomorf túlzás lenne. 

1 «Die Schönheit der Natur allein sollte hinreichen, uns 
von der in ihr sich offenbarenden Idee unmittelbar zu über-
zeugen und uns für immer vor dem Irrtum zu bewahren, 
als ob jemals ein todter Mechanismus die Natur würde 
erklären können.» (Philos, d. Unbewussten III. 440. 1.) 

2 «Teleologie und Mechanismus in der Natur verhalten 
sich genau, wie die Begriffe Zweck und Mittel, jedes ist 
ohne das andere unmöglich, sie sind reziprok. Soll aber 
einem der Vorrang zugeschrieben werden, so gebührt er 
otTenbar der Teleologie, denn das Mittel ist des Zweckes 
willen da, nicht umgekehrt.» Hartmann E. (id. Hamann, 
Entwicklungslehre u. Darwinismus 1892. 'III. 1.) és szent 
Tamás : «Causa efficiens et finis sibi correspondent invicem, 
quia efficiens est princípium motus, finis autem terminus». 
(In Metaph. V. 2.) 



17. szám. RELIGIO 357 

Minden egyednek önálló célja van : a lét és a 
tökéletesbülés. Minden lény — élettelen vagy élő — 
létezni és élni óhajt s nem szivesen változik át vagy 
múlik ki. A lét és az élet az első és közvetlen célja 
minden lénynek. A továbbiban az alacsonyabb rendű 
lény szolgál a felsőbbnek: minor servit maiori. Az 
élettelen az élőnek, a szervetlen a szervesnek, az 
egyed a fajnak, a faj a nemnek, a rész az egésznek. 
S minthogy az élet a földön s a világegyetemben 
fontosabb jelenség a leggyorsabban iramló bolygók-
nál s a legfényesebb csillagnál, az élet a második 
célja a világegyetemnek. Az élők között pedig kétség-
kívül az ember képviseli a legmagasabb rendű típust, 
tehát hai-madsorban az emberi élet fenmaradása és 
tökéletítése a világegyetem [célja, és negyedsorban, 
mint végcél, szerepel a Teremtő dicsősége. Ebben a 
sorrendben következnek a célok és nem megfordítva. 
Ez a sorrend magyarázza a lét és az élet oly nagy 
sokféleségét, mely kiragadva a sorrendből, sokszor 
látszólag feleslegesnek és céltalannak látszik, de bele-
illesztve az egész univerzumba, minden megtalálja a 
maga helyét.1 

Találóan mondja Leibnitz: «11 n'y a rien d'inculte, 
de stérile, de mort dans l'univers, point de chaos, 
point de confusion qu'en apparence». Csak látszólagos 
a diszteleologia. Ha mélyebben hatolunk be a termé-
szet ismeretébe, ha a tudomány világánál jobban 
vizsgáljuk meg a jelenségek összefüggését, rendet s 
harmóniát tálálunk ott, ahol előbb céltalanságot sej-
tettünk. 

Nagyon szellemesen jegyzi meg szent Ágoston,2 

hogy amint elitéinők azt az embert, aki valamely 
ismeretlen műhelybe jutva, az ott talált eszközöket 
feleslegeseknek és károsaknak tartaná, mert azokat 
nem ismeri és mert azokkal megsértette magát, ép-
úgy elitéinők azt is, aki a világ jelenségeinek és 
tárgyainak igazi természetét és rendeltetését nem 
ismerve, azokat céltalanoknak bélyegezné. így pl. 

1 Ez szent Tamás ál láspontja: «In partibus universi una-
quaeque creatura est propter suiim proprium actum et 
perfectionem. Secundo autem creaturae ignobiliores sunt 
propter nobiliores ; sicut creaturae, quae sunt infra homi-
nem, sunt propter hominem. Singulae autem creaturae sunt 
propter perfectionem totius universi. Ulterius autem, totum 
unniversum cum singulis suis partibus ordinatur in Deum, 
sicut in finem ; in quantum in eis per quamdam imitatio-
nem divina bonitas repraesentatur ad Gloriam Dei». Summa 
Theologica I. q. LXV. a. 2. — CI. Bernard (Leçons sur les 
phénomènes de la vie. Paris, 1875.) csak az ilyen részle-
ges finalitast, finalité particulière, hajlandó elfogadni, mikor 
mondja : «Les lois de la finalité particulière sont rigoureuses, 
les lois de la finalité générale sont contingentes». (I. 340. 1.) 

2 t Si quis in aliucius opiflcis officinám imperitus intra-
verit, videt ibi multa instrumenta, quorum causas ignorât 
et si multum et insipiens, superllua putat. Iam vero, si in 
fornacem incautus incident, aut ferramento aliquo acuto se 
vulneraverit, noxia existimat sibi esse multa; quorum usum, 
quia novit artifex, insipientiam eius ridet. Sic in hoc mundo 
quidam audent multa reprehendere, quorum causas non 
videat.» (In Gen. contra Man. 1. 1. c. 16.) 

sokáig nem tudtuk megmagyarázni, hogy valakinek 
a nagyon figyelmes meghallgatásakor miért esik le 
önkénytelenül kissé állkapcsunk és a szánk miért 
nyílik ki. Sokan ezt szellemi korlátoltság jelének 
tartották, pedig fiziologiai oka és célja van. Azáltal 
ugyanis, hogy az állkapocs kissé leesik, a fül lég-
csöve kitágul s így a dobhártya nagyobb felületen 
képes a vibráló hanghullámokat felfogni, egyszóval 
jobban hall az ember.1 S így sok látszólagos céltalan-
ságról fog majd lehullani a lepel. 

A célok kutatásánál három fogalmat kell tisztázni. 
Célszerűség (Zweckmässigkeit) passziv értelmű 

fogalom. Jelenti valaminek a cél elérésére való alkal-
mas s megfelelő szerkezetét, valamit, ami már van, 
ami valamely okos (célirányos) működésnek az ered-
ménye. Ilyen passziv célszerűség főleg a szervetlen 
világban van, ott, ahol a legtöbb dolog már ké-
szen van. 

Célralörekvés (Zweckstrebigkeit) aktív értelmű 
fogalom. Jelenti azt az öntudatlan, ösztönös törek-
vést, amellyel valamely lény valamely neki meg-
felelő célra készül. Erről lehet beszélni a növény-
és állatországban, bizonyos tágabb értelemben a 
szervetlen világban is. Ennek eredménye a célszerű-
ség. Itt a célszerűség készül, ott már készen van. 

Céltudatos törekvés (Zweckbewusste Tätigkeit) 
csak az ember értelmi s szabadakarati életében 
fordul elő. 

Legnehezebb felfedezni a teleologiát a szervetlen 
világban. Kant és Reinke tagadják is, hogy itt finali-
tásról szó lehetne. Itt ők is a mechanizmus alapján 
állanak. 

Téves egyoldalúság! Vagy van cél az egész uni-
verzumban, vagy nincs sehol. Az univerzum — eléggé 
hangoztatják — egységes törvényeknek hódol. Ha 
van célszerűség az élők világában, kell lennie az 
élettelenben is. Csakhogy itt nem olyan szembeszökő. 
Az ember gyarló és rövidlátó ahhoz, hogy az év-
milliomodok és kimondhatat lan nagyságok világáról 
s annak céljáról kimerítő s biztos tudomást szerez-
zen. A szervetlen nagy világ áll és, mint a Kant-
Laplace- vagy Norman-Lokyer-elmélet magyarázza, 
nagyon szépen és célszerűen alakult ki a chaotikus 
tömegből a mai nyugodtabb és lassúbb fejlődésű, 
szépen berendezett világgá. A csillagászok kiolvassák 
az égi testek keringéséből a törvényeket és konsta-
tálják, hogy szabályosan, törvényszerűen folyik le 
minden, mintha valamely eszes matematikus igaz-
gatná a mozgásokat. Sir Wallace Rüssel Alfréd angol 
csillagász azt bizonyítgatja, hogy az egész nagy uni-
verzum középpontjában a mi földünk áll, hogy minden 
mozgásnak és keringésnek bolygónk fenmaradása 
a célja. Sehol másutt nem találják a csillagászok 
azokat a feltételeket, amelyek az élet fentartására 

1 Pesch, Die grossen Welträtsel. Freiburg i. B., 1907. 
I. 269. 1. 
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szükségesek. Földünk gyors önforgása, ekliptikus 
elhajlása az embernek megfelelő éghajlatot idézik 
elő. Tehát a szervetlen világ legfőkép az élet fen-
tartására szolgál.1 

A víz kivételszerű viselkedése — amennyiben 
-j- 4 C°-nál a legsűrűbb s nehezebb a jégnél — az 
éghajlat enyheségét, az esővíz kivételszerű viselkedése 
pedig — amennyiben nem oldja a föld hasznos s a 
növényi élet fejlődéséhez szükséges savait a nö-
vényi élet fenmaradását biztosítja. 

Madarász István dr. 

Újabb tanulmányok Pál apostol élettörté-
netének kronológiájához. I. közleménv. 

I. Gallio proconsulatusa. 
Az apostoli kor kronológiája, nevezetesen Pál 

apostol élete eseményeinek időbeli meghatározása, 
egyike az őskeresztény történelem legfontosabb 
problémáinak. Probléma maradt még mindeddig, 
egységes felfogás e kérdésben még mindig nem tudott 
kialakulni, jóllehet a legjobb erők a legnagyobb éles-
elméjűséggel sokat fáradoztak rajta, hogy a való-
színűségi érvekkel támogatott sokféle vélemény között 
végre egyet, ha nem is kétségtelenné, de leginkább 
valószínűvé tegyenek. 

Az ilyenirányú törekvések mind megtörtek 
részint a szentírás elbeszéléseinek sajátos voltán, 
részint a szentíráson kívül kutatás alá kerülő adatok 
elégtelenségén és hiányosságán. A szentírás csak 
vallás-erkölcsi érdeket szolgál, a történeti elbeszélé-
seket is ezen cél szolgálatába állítja, a tisztán tudo-
mányos kérdések érdekkörén kívül esnek. A benne 
említett profán történeti adatok, Aretas uralkodása, 
Sergius Paulus proconsulsága, Claudius rendelete a 
zsidóság ellen, Felix és Festus procuratorsága a 
kronológiai számításban nem bizonyultak szilárd és 
biztos kiindulási pontoknak. Mindegyikük csak elágazó 
számításoknak alapjául szolgált. A császári kor profán 
történetírói sem szolgálnak oly adattal, mely alkalmas 

1 «Das unorganische hat seine Daseinsberechtigung nur 
im Dienste des Organischen», mondja Hartmann Ede (Natur-
philosophie 116. 1.). 

volna a kronológiai számításoknak sokféleségében 
egységet teremteni. 

Az utóbbi években fokozott figyelem fordult a 
nem irodalmi jellegű, az irodalmon kívül álló írott 
emlékek, feliratok és feljegyzések felé. Talán erről az 
oldalról, a felkutatott és áttanulmányozott régi, nem 
irodalmi feljegyzések fognak oly adatot nyújtani, 
mely alkalmas lesz a sokat feszegelett problémának, 
az őskeresztény egyháztörténet kronológiai kérdé-
seinek megoldására. 

S felcsillant a reménysugár, hogy ez az adat 
kezünkbe került az úgynevezett Ga///o-feliratban. Ha 
sikerülne ebből a feliratból az Apóst. Csel. 18. feje-
zetében említett Gallio proconsulatusának évét meg-
állapítani, oly támaszpontot nyernénk, melyből kiin-
dulva összeállítani lehetne Pál apostol élettörténetének 
egész időszámítását. 

L. Junius Annäus Gallio proconsul, kiről az 
Apóst. Csel. Pál apostolnak első korintusi tartózko-
dásával kapcsolatban említést tesznek, Seneca ismert 
bölcselőnek öccse volt. A Senecatól adott jellemzése 
szerint nemes jellemű, anyja iránt tisztelettudó, 
testvérei iránt szeretetreméltó férfiú volt. Statius 
«dulcis Gallionak» nevezi. Saját szorgalmából állami 
tisztviselő lett s a konzulságig küzdötte fel magát. 
Az Apóst. Csel. szerint Achaja provinciának procon-
sulja volt. A szentírásnak ezt az adatátigazolja Seneca, 
azonkívül az úgynevezett Gallio-felirat, melyet bőveb-
ben ismertetni akarok. 

Bourgel Emil 1905-ben ismertette elsőnek Delphi 
városának muzeumában őrzött négy mészkőtöredék 
feliratát, amelyet Gallio-feliratnak lehet nevezni. 
A kőtöredékek Claudius császár Delphi városához 
intézett s kőbe vésett levelének hiányos maradványai. 
A császár bizonyára valami kedvezményben részesítette 
Delphi városát, vagy újból elismerte a régi szent 
városnak kiváltságait. A város a császár levelét hálá-
ból kőbe vésette és elhelyezte Apollo templomában. 
Ennek a kőbevésett császári levélnek töredékei 
alkotják a Gallio-feliratot. Mindössze tizenkét sornak 
hiányos szavai betűzhetők ki rajta. A nekünk leg-
fontosabb szavak mégis elolvashatók. Az első sorból 
az tűnik ki, hogy a levél írója Tiberius Claudius 
császár. A második sor az időszámításra fontos adatot 
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szolgáltatja. Kiviláglik belőle az, hogy Claudius 
császár a levél megírásakor már megérte XXVI. 
imperátori acclamatióját. A felirat hatodik sora pedig 
megnevezi az Apóst. Cselekedeteiből ismert Gallio 
proconsult. 

A felirat jelentősége a kronológiai számításra 
abban csúcsosodik ki, hogy Gallio proconsulatusa 
legalább részben egybeesik Claudius császár XXVI. 
imperátori acclamatiójának idejével. 

Ha tudjuk, mikor volt ez az imperátori acclamatio, 
akkor következtethetünk Gallio proconsulatusának 
idejére is. A XXVI. acclamatio idejéről a feliratok 
nem szólnak. A XXVII.-ről van adatunk. A római 
Aqua Claudia boltivén a Kr. u. 52. év augusztus 
havának elsején már Claudius XXVII. imperátori 
acclamatioja van feljegyezve, tehát a Gallio-feliraton 
említett XXVI. acclamatio ezen időpont elé, 52. 
augusztus hava elé esik. Az 51. évben három acclamatio 
történt a XXII., XXIII. és XXIV. A XXV. és XXVI. 
acclamatio ideje tehát az 52. év első felére marad. 

Vagyis Claudius császár a Gallio-feliratban 
megörökített levelet, melyben Gallioról mint pro-
consulról van szó, ebben az időben, az 52. év első 
felében írta, s így a feliratból vont kronológiai 
következtetés az, hogy Gallio az 52. év első felében 
volt Achajának proconsula. 

A Gallio-felirat megismerésének és értelmezésének 
első biztos és már általánosan elismert eredménye, 
hogy Gallio proconsulatusa évének eleje vagy vége 
az 52. év első felére esik. 

Ezzel azután tarthatatlanoknak bizonyulnak 
azok a kronológiai számítások, melyek úgy állapítják 
meg Gallio proconsulatusának idejét, hogy az az 52. 
év első fele előtt már lejárt, vagy hogy csak az 52. 
év első fele után kezdődött.1 

Eddig elért eredményként Gallio proconsulatu-
sáról annyit tudunk, hogy az legalább részben az 52. 
év első felére esik. Kérdés azonban, hogy ez az 52. év 
Gallio proconsulatusának elejét, vagy végét jelenti-e. 
Claudius császárnak rendelete értelmében ugyanis a 
proconsuloknak legkésőbb április közepén el kellett 
utazniok Rómából tartományaikba. Lehetséges tehát, 
hogy Gallio proconsulatusát már az 51. év közepén 
kezdette s proconsuli évének vége felé járt már 
akkor, mikor Claudius császár az 52. év első felében 
levelét megírta, de az is lehetséges, hogy a császári 
levél megírásakor proconsulságának csak elején volt 
még, melyet 52-ben kezdett és 53-ban fejezett be. 
Ezen pontnál van a vélemények első szétágazása. 
A kérdés az marad, hogy Gallio 51-ben kezdette-e 
meg proconsuli évét Acliajában, vagy 52-ben. 

1 Túlságosan korai időt állapítanak meg : Kellner, 39—40. ; 
Gregory, 47—49. (Einl. 656. 1.) ; Harnack, 48—50. (Chronologie 
I. 237). Túlkésőre teszi : Zahn, 53—54. (Einl. II. 654.) ; Trenkle, 
53—56. (Einl. 14. 1.) Babura Introductiója nem tünteti fel 
Gallio proconsulatusának idejét. Pál érkezését Korintusba 
az 52. év císzére teszi. (187. 1.) 

Deissmann Adolf berlini tanár teszi a kérdést 
először alaposabb tanulmány tárgyáva 1911-ben 
megjelent «Paillas» című munkájában, s ő lesz fő-
képviselője annak a nézetnek, mely Gallio procon-
sulatusát a korábbi időre teszi. Kutatásának eredmé-
nyét ekként fejezi ki: Ha Claudiusnak Delphi váro-
sához intézett levele 52 kezdete és 52 augusztus elseje 
közt íródott, s ha Gallio ezen időben hivatalban volt, 
akkor proconsulatusának évét 51 nyarában, neve-
zetesen 51. július elsején kezdette. 

Bourget Emil, a Gallio-felirat első ismertetője, 
azonban, s nyomában Duboivg Ernő, Ramsag, Loisg 
és Babul a későbbi időpontot találják valószínűbb-
nek, amint Dubowy i r ja : Gallio nagy valószínűség 
szerint 52. májusa és 53. májusa közt levő időben 
volt proconsul.1 

Az egyik részről az a törekvés nyilvánul meg, 
hogy Pál apostol életének egyes eseményeit mennél 
korábbi időpontra szorítsák le, a másik részről pedig, 
hogy későbbi évekre feltolják. 

Ez a törekvés mindkét részről továbbra is meg-
marad a folytatólagos időszámításnál. Gallio procon-
sulatusa megállapításánál a kétféle törekvésnek sike-
rült egy évi differenciát létesítenie, melyet azután a 
további számitásnál még jobban meg tudnak növelni. 

II. Pál apostol érkezése Korintusba. 
Az Apóst. Cselekedeteinek előadása értelmében 

Pál apostolnak első tartózkodása Korintusban legalább 
részben egy időbe esik Gallio proconsulatusával. Pál 
apostol Korintusban maradt «egy évig és hat hónapig 
és hirdette náluk az Isten igéjét. Mikor azonban 
Gallio volt a helytartó (proconsul) Achajában, a zsidók 
közös akarattal Pál ellen támadtak és Ítélőszék elé 
vitték ő t . . . Pál pedig miután még jó ideig ott ma-
radt, elbúcsúzva a testvérektől Szíriába hajózott.»2 

Deissmann az Apóst. Csel. adatait ekként csopor-
tosítja : 

51. juliusában Gallio proconsulátusának kezdete, 
nemsokára a zsidók vádaskodása Pál ellen, Pál 
további tartózkodása Korintusban, 51. augusztusában 
vagy szeptemberében Pál elutazása Szíriába. 

Hogy mennél korábbi időpont mellett lehessen 
megmaradnia, Deissmann, amint látjuk, a zsidók 
vádaskodását Pál ellen mindjár t az új proconsulnak, 
Gallionak megérkezése utánra teszi. Úgy gondolja, 
hogy Gallio 51. juliusában érkezett meg, s a zsidók 
mindjár t megérkezése után hozzáfordultak panaszuk-
kal Pál ellen. Pál ekkor már korintusi tartózkodásának 
vége felé járt, s az Apóst. Csel. szerint már másfél 
évvel előbb érkezett Korintusba, az 50. év elején 
vagy a 49. év végén. A zsidók vádaskodása után 
nemsokáig, körülbelül egy hónapig maradt még Pál 
Korinlusban, hogy még a tél beállta előtt megtegye 
a tengeri utat vissza Szíriába. 

1 Bibi. Zeitschrift, Paulus und Gallio, 1912. 143—154. 1. 
2 Apóst. Csel. 18, 11, 12, 18. 
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A Deissmann-ïè\e számítás második eredménye 
tehát az, hogy Pál apostol a 49. év végén vagy az 50. 
év elején érkezett Korintusba. 

Dubowy számítása e pontban még jobban el-
távolodik Deissmann számításától, mint előbb (iallio 
proconsulatusa kezdetének kiszámításánál. Olt még 
csak egy évi differencia voll számításukban. Deissmann 
szerint ugyanis Gallio 51. juliusában, Dubowy szerint 
52. májusában vette át hivatalát. A további számításnál 
Deissmann arra az eredményre jutott, hogy Pál 50 
elején jött Korintusba, Dubowy számítása pedig az, 
hogy Pál 52 tavaszán érkezett Achaia fővárosába. 
A diíferencia már két év. Honnan ez a növekedő 
különbség a számításban ? 

Míg Deissmann az Apóst. Cselekedeteinek szövegét 
úgy magyarázza, hogy Pál apostol Gallio megérkezé-
sekor már másfél évi korintusi tartózkodásának 
végéhez közeledett, szóval Gallio előtt másfél évvel 
jött Korintusba, addig Duboivg szerint nem kell fel-
tételezni, hogy Pál előbb érkezett Korintusba, mint 
(iallio, sőt lehet, hogy a proconsul már jó ideje 
elfoglalta állását, mikor Pál Korintusba jött. Amíg 
tehát Deissmann az 51. évtől, Gallio proconsulatusának 
kezdetétől visszafelé számít másfél évvel és az 50. év 
elejére teszi Pál érkezését Korintusba, addig Dubowy 
az 52. évet véve Gallio proconsulatusának kezdetéül, 
ugyanerre az évre teszi Pál apostol érkezését is 
Korintusba. Martin Aurél dr. 

Jl celibátus-kötelezettségnek fogadalom, 
vagy egyházi törvény-e az alapja ? 

Ismert dolog, hogy a nyugati egyházban a nagyobb 
rendűek celibátusra vannak kötelezve és pedig úgy, 
hogy a házasság, melyet ezen tilalom ellenére köt-
nének, semmis. Vájjon a nagyobb rend (a szub-
diákonátustól felfelé) közjogi jellegű bontó házassági 
akadály-e, efelől semmi kétség. 

Arra a kérdésre azonban, hogy honnan szár-
mazik a nagyobb rendekkel járó celibátus-kötelezett-
ség, eltérők a nézetek. Az egyik szerint tételes egy-
házi törvényből, a másik szerint a nagyobb rendek-
kel egybekötött hallgatag tisztasági fogadalomból. 

Mellesleg említjük meg, hogy a nagyobb rendek 
bontó akadályi jellegüket mindegyik nézet mellett 
az egyház törvényéből merítik. A fogadalom-hipo-
tézisben is. Mert a fogadalom sem természeti, sem 
tételes isteni törvénynél fogva nem bontó akadály, 
hanem csak az egyház teszi bizonyos körülmények 
között azzá. De most nem erről, hanem a celibátus 
kötelezettségének jogalapjáról van szó. 

A kánonjogászok általában azt a felfogást vallják, 
hogy az egyház tételes törvénye a celibátus-köte-
lezettség forrása, a moralisták pedig a másik nézet 
hivei. Egyik fél sem tudta meggyőzni a maga igazá-
ról a másikat s továbbra is kitartott és kitart ma is 
álláspontja mellett. Kegújabban a nagy kanonista 
Wernz foglalkozott behatóan e kérdéssel1 s a jogá-
szoktól elpártolva a moralisták mellé állt, vagy 
inkább a két nézet kiegyeztetésére törekedett, amikor 
a celibátus-kötelezettség alapjául a fogadalmat és 
egyházi törvényt teszi meg. 

Ezáltal újból aktuálissá lett e kérdés. 
Akik pusztán az egyház törvényére alapítják a 

celibátusra való kötelezettséget, így érvelnek : 
Hogy kifejezett tisztasági fogadalmat manap a 

felszentelendők nem tesznek, kétségtelen. Régebben 
partikuláris előírások itt-ott megkövetelték, sőt nagy 
szent Gergely pápa is előírta, hogy a szubdiákonátus 
előtt tisztasági fogadalmat kell tenni.2 De ez a szabály 
már régóta nincs gyakorlatban. Később az a felfogás 
alakult ki, hogy a nagyobb rendek felvétele hallgatag 
tisztasági fogadalom. E fejlemények kiindulási pont ja 
az aneyrai (314.) zsinatnak 10. kánonja, mely szerint 
az, ki a diákonátus felvétele előtt kijelenti, hogy 
meg akar házasodni, felszenteltetvén megteheti, ha 
azonban ilyen kijelentést nem lett, többé nem nősülhet. 
Ezt nyugaton úgy értelmezték, hogy nem nősülhet a 
felszentelés alkalmával tett hallgatag fogadalom miatt. 
Gratian is ezt a nézetet vallja (Pr. Diet. ad. c. 1. D. 
XXVII.), valamint a glosszátorok általában. 

Hogy jelenleg kifejezett votumot nem tesz a fel-

1 lus Decretalium, 1904., IV., 588 kk. 1. 
3 A 441. évi orangei zsinát 22., a 443. v. 452. évi II. arlesi 

2. és 43., az 524. évi IV. arlesi 1. kánonja, az 1076. évi 
winchesteri, az 527. évi II. toledói zsinat stb. — I. Gergely 
törvényét 1. c. r. D. XXVIII. 

Úrakülönlegességek nagyszerű választékban. 
Hires Schaffhauseni, 
O m e £ a, G l a s h ü t t e , 
Eterna, P a t e c k stb. 

szerkezetek. 
Acél, ezüst v. arany, művészi 
ízléssel kidolgozott tokokban. 

Eredeti gyári árak! 

Minden ó r á é r t több 
évi írásbeli jótál lás! 

Schönwaid Imre 
óra- és ékszertelepe 

BUDAPEST, 
Deák Ferenc-utca 21. szám. 

Törzstelep: PÉCS. 
Képes nagy árjegyzék ingyen és bérmentve. 
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szentelendő, egészen bizonyos. A felszentelés szer-
tartásai között sehol sem szerepel ilyenféle foga-
dalom-tétel. A Pontificale Romanum betekintése min-
denkit meggyőzhet erről. 

De hát van-e csakugyan hallgatag votum a fel-
szentelésben? Az egyház ezt kijelenthetné. Kimond-
hatná, hogy a nagyobb rendek felvétele együtt jár 
a tisztasági fogadalommal. Aminthogy régebben a 
szerzetesi ünnepélyes fogadalom valóban letehető 
volt hallgatagon. Vannak is egyházi törvények, melyek 
beszélnek a felszenteléssel egybekötött votumról.1 

Mindamellett valószínűbbnek látszik nekünk, 
hogy nincs fogadalom a felszentelésnél. Igaz, hogy 
nein tudjuk pontosan megmondani, mikor és hogyan 
helyeztettek hatályon kívül az említeti törvények. 
De nem tudjuk azt az időpontot sem, mikor maradt 
el a kifejezett fogadalom letétele. Pedig, hogy el-
maradt, az bizonyos. Ép így elavultak a hallgatag 
votumról szóló törvények. Nem szokatlan jelenség 
ez a jog világában. Továbbá a fogadalom annyira 
személyes cselekvénye a fogadalom-tevőnek, hogy 
annak letételénél akaratának valami szereppel mégis 
csak kell birni. Ám a felszentelendő soha sehol sem 
hallja, hogy fogadalmat tesz, senki hivatalosan neki 
ki nem jelenti, a moralistákat kivéve senki ezt nem 
tanítja, senki erre figyelmét fel nem hívja. Sőt a 
celibátus akkor is kötelezi, hogy ha a felszentelés-
kor magában egyenesen kizárta a votumot, és házas-
sága, melyet esetleg utóbb kötne, ilyen körülmények 
közt is érvénytelen volna, pedig itt ugyancsak nem 
volt votum. Ha a votum a celibátus alapja, akkor 
minden érvényes felszenteléssel vele járván a foga-
dalom, minden körülmények közt, feltétlenül vele 
járna a celibátus is. Pedig nem így van. Vannak 
esetek, mikor évényes a felszentelés és még sem áll 
be a celibátusra való kötelezettség. Pl. ha valaki 
cselekvőképtelen korában vagy kényszer hatása alatt 
veszi föl a nagyobb rendeket. A felszentelés érvé-
nyes, de a celibátus az így felszenteltre nem köte-
lező. Ami nem volna érthető, ha a felszentelés hall-
gatag votummal volna egybekapcsolva. Végül a mai 
jog szerint az ünnepélyes szerzetesi fogadalom sem 
tehető már le hallgatagon. (Decretum S. C. super 
statu Regül. «Sanctissimus Dominus» ddto 17. Jul. 
1858.) Igaz, hogy abban a dekrétumban nincs szó 
a nagyobb rendekkel kapcsolatos ünnepélyes foga-
dalomról, de mint analógiát mindenesetre értékesít-
hetjük arra vonatkozólag is. 

Ezek alapján érthető, ha az egyházjogászok a 
votum elejtésével pusztán egyházi törvényből szár-
maztatják a celibátus-kölelezetlséget. így pl. Phillips, 
Hinschius, Schulte, Laurin, Sägmüller, Leitner, Szeredy, 
flaring stb. Wernznek az a félelme, hogy e nézet a 
nyugati egyház régibb, tökéletesebb fegyelmét, mely 

1 C. un. in Vi., III. 15. ; c. un. Extrav. Joann. tit. 6. ; 
Bened. XIV. «Inter praeteritos», 1749. dec. 3. 

a celibátusl votumból is származtatta, leszállítja a 
keleti egyháznak e pontban tökéletlenebb szintájára, 
nem látszik elég nyomósnak ahhoz, hogy miatta föl-
adjuk álláspontunkat. Mert ha hanyatlás is volna a 
votum elejtése s a celibátus-kötelezettségnek pusztán 
egyházi törvényből való származtatása, jóváteszi ezt 
az, hogy az egész kérdés így világosabb, s minden 
felmerülhető eset megoldása sokkal egyszerűbb és 
természetesebb. Másrészt ínég az is kérdés, hogy 
csakugyan lehet-e itt hanyatlásról beszélni ? A mi 
felfogásunk mellett nincs-e ép oly szent és biztos 
alapja a celibátusnak, mint a votum-hipotézisben ? 

A votum-elmélet hívei szent Tamás, Sanchez, 
Knopp, üinzel, Feije, Freisen, a legújabbak közül 
Wernz és Laurentius. 

Wernz szerint a fentemlített ama törvények, 
melyek szerint a felszentelés hallgatag fogadalom-
mal van egybekötve, ma is érvényesek. A hallgatag 
szerzetesi ünnepélyes fogadalom eltörlésétől sem 
lehet a nagyobb rendek felvételével egybekötött hall-
gatag tisztasági fogadalom eltörlésére következtetni. 

Egyik érv sem helytálló. Mert ha nem tudjuk is 
pontosan megmondani az időt, mikor lettek hatály-
talanná ama törvények, lassan-lassan, desvetudó által 
is kimehettek a gyakorlatból, aminthogy ki is mentek. 
A szerzetesi hallgatag fogadalom eltörléséből vont 
analog érvet is kár annyira figyelmen kívül hagyni, 
mert amily ráció megköveteli, hogy az egyéni akarat-
nak szerepe legyen a szerzetesi fogadalom letételénél, 
ugyanazon rációnak érvényesülnie kell a felszen-
telésnél is. 

A votum-elmélet ellen felhozható az is, hogy az 
egyházi fegyelmi törvény belső cselekvést tulajdon-
képen elő sem írhat, a votum pedig ilyen. Igaz, hogy 
erre Wernz azt válaszolja, hogy tisztán belső aktust 
csakugyan nem írhat elő az egyház fegyelmi tör-
vénye, de a fogadalom nem az, hanem vegyes, külső, 
nyilvánosan végzendő, de belső cselekvéssel egybe-
kötött aktus. Ilyet pedig előírhat az egyház. De már 
azt ő sem tagadhatja, hogy azt is kötelezi a celibátus, 
aki a fölszenteléskor egyenesen kizárta a fogadalmat, 
ép azért megengedi, hogy a fogadalom mellett az 
egyházi törvény is alapja a celibátusnak. így kompli-
kálódik a kérdés, ha nem akarjuk a következetes 
és világos megoldást elfogadni. Van még egy argumen-
tuma Wernznek. A moralisták szerint — mondja — 
a tisztaság ellen elkövetett belső bűnök is szentség-
törés jellegével birnak. Ez pedig csak úgy lehetséges, 
lia a celibátusnak fogadalom az alapja. Tehá t . . . De 
lia ez az érv sem perdöntő. A pap belsőleg elköve-
tett tisztaságellenes bűne sacrilegium lehet nemcsak 
a votum-hipotézisben, hanem anélkül is, ratione con-
secrationis, azon a cimen, hogy magát teljesen Isten-
nek szentelte, testestül-lelkestül. És így a moralisták 
votum nélkül is nyugodtan taníthatják az említett 
tételt. 

Mindent összefoglalva, előttünk alaposabbnak 
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látszik az a vélemény, mely a nyugati egyházban 
(épúgy, mint a keletiben) fennálló celibátus-kötele-
zettséget egyházi törvényből származtatja. 

Sipos István dr. 

Szent Ágoston követői az emberi létek 
eredetének kérdésében. 

A Religio mult évi 42. és 43. számaiban ismer-
tettem Ágoston speciálisan ingadozó álláspontját az 
emberi lélek eredetéről. 

Minden egyes lélek külön teremtésének tana 
(creatianismus) nem mindig volt általános az egyház-
ban. Különösen az első századokban nagy és hosszú 
kutatásokról, vitatkozásokról számol be a patrológia. 
Ennek oka nem annyira a belső evidentia hiányában 
keresendő, mint abban, hogy dogmával ellentétesnek 
látszott a lélek külön teremtésének és az eredeti 
bűnnek harmonikus összeegyeztetése. Épen azért leg-
inkább akkor és ott találunk nehézségeket, amikor 
és ahol az eredeti bűn átszármazása körül folyt a 
harc t. i. nyugaton, Ágoston idejében, a pelágiánok-
kal. Biztos, kialakult, általánosan elfogadott véle-
ményt még Nagy Gergely korában sem találunk.1 

Ágostont ingadozó útján többen követték, így 
Fulgentius, Cassiodorus és Nagg Gergely.2 

Fulgentius — mint Ágoston — a creatianis-
mus és traducianismus közölt választani nem tu-
dott, mert e kéx-désben — írja — «inkább növel-
hetjük a vitatkozást, mint hogy elősegítsük a meg-
ismerést. Ugyanis mindkét rész úgy támaszkodik 
saját érveire, hogy ellenkező nem kisebb érvekkel 
legyőzhető».3 A mindkét rész (utraque pars) alatt a 
creatianismust és traducianismust érti, mert a lélek 
előbblétezéséről nehézsége nem volt.4 E nehéz kér-
désben — figyelmeztet — annál inkább legyünk 
«óvatosabbak és mérsékeltebbek», miután látjuk, 
hogy kiváló férfiak (praeclari viri) sem tudták azt 
megoldani. Sokkal jobb tehát Ítéletünket felfüggesz-
teni és «kétkedés nélkül» hinni, amit az egyház is 
hisz és tanít, hogy az emberi lélek értelmes szellem 
és nem test, sem Istennek része, hanem teremtménye, 

1 Harnack: Dgsch. II. 132. 
2 Vannak, kik Eucherius lugduni püspököt is említik és 

a Genesishez írt kommentárának II. könyvére hivatkoznak, 
melynek hitelességét azonban kétségbevonják. 

3 Libri très de ver. praed. et gr. Dei. L. III, c. 18, n. 28. 
M. 65. 666. 

^ I. m. 1. III, c. 22, n. 35. M. i. k. 669. 

sem a testbe nem záratod előbb elkövetett bűneiért 
hanem Isten rendeléséből köttetett össze a testtel, 
melyet éltet; eredeti bűnben születünk, amiért a 
keresztségre szorulunk. Aki mindezeket nem hiszi, 
igaz úton nem jár, hanem téved, miként már sokan 
«nyomorultan különféle tévedésekbe estek» in (diversos 
e r rores . . . miserabiliter inciderunt).1 Ha mindezeket 
híven és ingadozás nélkül (fideliter atque indubi-
tanter) tartjuk, a veszélytől távol állunk (sine peri-
culo sunius), ámbár nem tudjuk, hogyan kapjuk 
lelkünket (etiamsi quemadmodum dentur animae 
corporibus nesciamus). Elégséges tudnunk, hogy bűn-
ben születünk, amiért a keresztségben újra kell 
születnünk, mely második születés minket tisztákká, 
szabadokká, mennyeiekké, szellemiekké, a kegyelem 
gyermekeivé és Isten fiaivá tesz. Ha nem is vagyunk 
tisztában a lélek eredetének módjával, tudatlanságun-
kat «türelemmel viseljük», de Isten országát feltét-
lenül keressük, hol Isten nekünk ezt is kétségkívül 
kinyilatkoztatja (ubi procul dubio etiam hoc Deus 
nobis revelabit).2 

S miként Ágoston írja levelében az emberi lélek 
eredetéről, hogy vannak dolgok, melyeknek tudását, 
ismeretét isten e földi életben előlünk elrejti, ugyan-
ilyen értelemben végzi Fulgentius is : «mivel ez élet-
ben talán nem illet meg, hogy tudjuk».8 

Ágoston másik követője Cassiodorus senator, ki 
a léleknek ugyan gyönyörű meghatározását adja,4 

mely Isten alkotása, szellemi, halhatatlan, önálló 
állag, de arra a kérdésre, hogy mit tartsunk vagy 
tanítsunk az egyes ember lelkének eredetéről, nem 
tudott választ adni. Álláspontjának igazolására Ágos-
tonra hivatkozik, aki szintén nem mert e kérdésben 
véglegesen nyilatkozni; vele együtt vallja, hogy 
inkább lássuk be tudatlanságunkat, semhogy tájéko-
zatlanul határozott állást foglalni merészeljünk.6 

A lélek eredetének kérdésében Nagy Gergelg is 
tartózkodott ítéletet mondani.0 Secundinus ugyan-

1 I. m. 1. III, c. 20. n. 32. M. i. k. 668. 
a I. h. 

3 « . . . quia in hac vita forsitan non competit, ut sciatur.» 
I. m. M. 670. 

4 De anima sive de ratione animae c. II. M. 70, 1283. 
5 «Pater Augustinus, religiosissima dubitatione lau-

dandus, nihil temere dicit esse firmandum, sed in ipsius esse 
secreto, sicut et alia multa, quae nostra non potest nosse 
mediocr i tas . . . Melius est enim in tam occultis causis con-
flteri ignorantiam, quam periculosam assumere fortassis 
audaciam. . .» I. m. c. VII. M. i. k. 1290. 

6 «Uber das Problem, ob Creatianismus oder Tradu-

• a m a w w w v a m tfk f f OA rag v i i i a m o s o r a e s i T0R0NY0RAKAT • . Villamosóra és toronyóraáyár • 
Budapest, VI., Sziv-utca 32. : 

gyárt minden nagyságban,elsőrendű modern kivitelbena űrásal-™bbaranyéremmelkantete«.K»it 
Budapest székesfőváros szerződéses torony-
órásai. Több arany éremmel kitüntetett. Költ-
ségvetés díjtalan. Előnyös fizetési feltételek. 
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azzal a kérdéssel zaklatta, mellyel Ágostont a pelá-
giánok, t. i. «mit válaszoljunk azoknak, ak ik . . . a 
kisdedek le ikei ről . . . , akik a keresztség kegyelme 
nélkül halnak meg, azt mond ják : Ha a test eredeti 
bűnben van, honnan lesz a lélek bűnös, melyet Isten 
teremt, mely addig a tényleges bűnben a testtel 
egyet nem értett» ?' Gergely azt feleli, hogy miként 
kedvességed tudja (tua Charitas sciat), az atyák e 
kérdéssel nagyon behatóan foglalkoztak, de biztos 
felelettel szolgálni nem tudtak, hogy Ádámtól szár-
mazik-e lelkünk, vagy mindegyikünk külön kap ja? 
Egyben azonban megegyeztek, hogy «e kérdést ez 
életben megoldhatatlannak vallották» (eamque in 
hac vita insolubilem fassi sunt esse quaestionem). 
Gergely is vallja Ágostonnal: «Nehéz kérdés, az 
ember nem képes felfogni»,2 mert ha lelkünk Ádám-
tól van, miért nem hal meg testünkkel együtt? — 
ha pedig testünkkel nem születik, miért van raj ta 
az eredeti bűn? 3 Ha a lélek eredetének kérdésében 
nem is foglalhatunk el határozott álláspontot, azt 
biztosan tudjuk, hogy a lélek mindaddig eredeti bűn-
ben van, míg a keresztségben újra nem születik. 

A nagy kérdés végleges megoldása aquinói 
Tamásra várt. Wéber Pál dr. 
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P. Moritz Meschler S. J., Ein Gedenkblatt, 
von Otto P fü l f S. J. Mit einem Bildnis. Freiburg, 
Wien, Herder, 1913. 48 fillér. 

P. Pfülf a «Stimmen aus M.-Laach» februári 
számában bő és igen kedves megemlékezést szentelt 
az 1912. december 2-án 82 éves korában Exaetenben 
elhunyt P. Meschler emlékének. Ezt a megemlékezést 
külön füzetben is kiadta a Herder-cég, bizonyosan 
kegyeletes örömet szerezve evvel mindazoknak, akik 

cianismus, enthält sich Greg., wie Aug., des Urlheils.» 
Seeberg: Lehrb. d. Dgsch. II, 8. 

1 Ep. 52. ad Sec. L. IX. M. 77, 989. A szórend a Hartmann 
kiadásban néha különbözik a Migne-étől. 

2 Gravis enim est quaestio, nec valet ab homine 
comprehendi.» U. o. 

3 Felmerül a kérdés, hogyan Írhatta a szent Doctor 
ezeket, midőn már az V. sz. végén II. Anastasius pápa Gallia 
püspökeihez intézett levelében egyenesen elitéli a traducianis-
tikus felfogást és expressis verbis védelmezi a creatianismust ? 
Tosi szerint Anastasius említett levele az ismeretlenség homá-
lyában maradt, mert : «man hat auch schon im Alterthum 
verstanden, Jemand systematisch todt zu schweigen, und 
dieses Schicksal ist unserem Anastasius wegen seiner wohl-
gemeinten, aber zu den damaligen Verhältnissen nicht rechl 
passenden Friedensliebe zu Theil geworden». Tosi : Ein 
Beitrag zur Gsch. des Trad. — Oesterreich. Vierteljahrsclir. 
f. k. Tli. V. 1866. Wien. 579 o. Gousainville kétségbevonja a 
levél hitelességét (Tosi i. h.), Fessier csak azt a részt tekinti 
interpoláltnak, hol a bűnös papokról van szó, különben a 
levél hitelessége fölött nincs kétsége. Fessier: Inst. Patr. II, 
1021, n. 1. 

P. Meschlernek lelki vezetése alatt állottak, vagy 
akik őt (megfordult a boldogult Magyarországon is) 
személyesen ismerték. A jezsuiták német provin-
ciájában nagynevű ember volt a boldogult, úgy is 
mint gyóntató és lelkivezér, úgy is mint író, mint a 
német provinciának 1881—1884-ben provinciálisa, 
azután asszisztense. Művei közül (Kath. Kirchen-
jahr , 2 Bd., Leben des h. Aloisius7 1904, Leben 
Jesu in Betrachtungen 2 Bd.5 1902.) a nagyobbak, 
de a kisebbek is, a Katholische Missionen és a 
Laacher Stimmen-ben (36 évig volt munkatársa) 
megjelentek ismertek nálunk is, a Szentlélekről írt 
művét pedig, ezt az igen értékes és igen megbecsü-
lendő könyvet (Gabe des h. Pfingstfestes 18875 1904.) 
a budapesti növendékpapság fordította magyarra 
1902-ben. W. 

Christenlehren von Dr. Hermann Siebert. 
Erster Teil, Glaubenslehren. Freiburg, Wien, Herder 
1913. 1 K 44 fillér. 

Siebert dr. kuppenheimi lelkész és a katechetikai 
irodalom terén jónevű iró ember. Az Oberrhein. 
Pastoralblatt 1911. számaiban gondosan egybeállított s 
tapasztalatait jól érvényesítő szabályokat állított fel a 
keresztény tanítások minél gondosabb kezelésére. 
Ezen szabályok alapján írja meg most a keresztény 
tanítások első füzetét (VIII+113), melyhez még két 
füzetet ígér, keresztény tanításokat az erkölcstan 
köréből s a szentségekről és az egyháztörténelemből. 
A mostani füzetben a keresztény apologia és hittanból 
vett igazságokat dolgozza fel öt nagyobb részben : 
Isten (11 fej.), a teremtés (9 fej.), a megváltás elő-
készítése (6 fej.), a megváltás (Krisztus személye és 
műve 9 fej.), az egyház (10 fej.). Előadásai hittani 
szempontból kifogástalanok, néphez alkalmazott 
gondos tanítások, tudományos értékük azonban 
nem sok van és nem kevés munkát adnak annak, 
aki az előadások nyomán készül a keresztény taní-
tásokra. Jóformán szárazon, igen tömötten, sok 
ismeretet tételezve fel a katechetákban, adja mondani 
valóit, ami sok helyen stílusának és világosságának 
rovására van. Különben használható könyv, az az 
előnye, hogy az egyes tárgyaknak világos felosztása 
által jó áttekintést nyújt az egész tárgyalandó anyagra. 

W. 

VI. KATHOLIKUS VILAGSZEMLE 

Német-Birodalom. 
A theologiai fakultások és az újabb egye tem-

alapítások. Újabban Frankfurt város és Hamburg város 
egyetemeket alapítottak, de ezeknél az egyetemeknél 
elvileg eltekintettek a theologiai fakultás felállításától ; 
most pedig Drezda város foglalkozik egy egyetem fel-
állításával. Ezen új egyetem-típusról, a felekezetnélküli 
és erősen gazdasági irányú, «városi» egyetemek típusáról 
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mondja el most véleményét Lamprecht Károly történet-
író, lipcsei egyetemi tanár, kit épen most választott meg 
a Magyar Tud. Akadémia kültagjává. 

K. Lamprecht, aki pedig a gazdaságtörténelemnek, 
mint tudománynak, egyik főmunkása és megalapítója, 
helyteleníti azt, hogy az egyetemen a gazdasági irányt 
szolgáló gyakorlati tudományokat annyira előtérbetolják, 
épen akkor, mikor Franciaországból is egy tisztább 
szellem friss («nouvel esprit») szellője kel útjára, amely 
a tiszta erkölcs erejét és fölényét hirdeti a pusztán 
mechanikus erőalkalmazással és kapitalisztikus utilitáriz-
mussal szemben. 

«Felettébb jellemző — folytatja Lamprecht — az új 
egyetemeknek erre a rövidlátóan gazdasági irányzatára a 
theologiai fakultások hiányzása. Talán már elavultnak 
tartják ezek az annyira áldozatkész alapítók a theologiát? 
Ha így, akkor ez csodálatos rövidlátás volna. Nagy 
kulturák ugyan a bennök élő egyedeknek, főleg a vezető 
osztályok tagjainak, kimondott individualizmusa mel-
lett nem élhetnek már dogmák rendszere szerint 
(sic !), és még kevésbbé kieszelt, öröktől fogva valónak 
mondott erkölcsi elvek rendszere szerint (sic!), ehhez 
ugyanis az élet differenciálódása nagyon is nagy.(?) De 
ehelyett szükségük van egy magasztos abszolút erkölcsi 
és vallási példára, amelyről az élet minden szövevényei 
közt is biztosan elmondhatjuk : az én ideálom ezen 
esetben így vagy úgy cselekedett volna. Ez a vallásnak 
nagy individuálizálása, amely Európában az újkor 
közeledésével, a 14. és 15. században kezdetét vette, és 
amely már a legelején is meghozta az «Imitatio Christi»-t, 
életünknek Krisztus példája szerint való szabályozását. 
Ezen kapcsolatokban van az alapja annak, hogy a nagy 
kulturák vallásai mindig kinyilatkoztatott vallások — 
nagy alapító egyének vallásai — voltak.» 

«Es most ezen általános kapcsolatokat, amelyek 
az erkölcsi fordulatoknak idejében, minő a mi korunk, 
még fontosabbak, egyszerűen tagadni akarják olyatén-
képen, hogy a theologiai fakultásokat ignorálják? Tudom 
jól, azt mondják erre : ezek a fakultások nem tudnak 
megfelelni azon feladatoknak, amelyeket az általam leirt 
ideál megkövetelne ! Jó, hát akkor alakítsák át őket, 
hiszen az egyetem alapításánál erre van elég alkalom ! 
Tessék a theologia gyakorlati ágait pártolni ! tessék a 
theologiának a szociális részét fejleszteni ! Történjen 
gondoskodás arról, hogy minden fakultás diákifjúságának 
szemei elé követendő eszményképül Krisztust állítsuk ; 
gondoskodni kell arról is, hogy az egyház, a hitvallás 
és az erkölcsiség fenntartása előbbre jusson.» 

«Epen itt látszik, hogy milyen nézőpontból kon-
struálták az újabb egyetemeket. A vallási kérdésnek, 
valamint a tudománynak és magasabbértékű életnek 
eszméje keretében kell ezen egyetemek ügyét fejleszteni; 
az egyetemeknek legfőbb céljuk mindig az legyen, hogy 
az ő otthonukban a lelki életet tanítsák. . . Az ebből a 
sarokból jövő tervek nem fakasztják friss virágzásra 
a német egyetem történetének termékeny fáját ; még 
soha ilyen alacsony nézőpontból nem teremtettek meg 
egyetem-csoportot, mint most ; és ennek a béka-per-
spektivának hatásában biztosak !» 

«Azt fogják mondani, hogy nekem nagyon egyéni 
és különös nézetem van a kereszténységnek és a theo-
logiának feladatairól korunkban, és hogy én ezeket a 

feladatokat akarnám belévinni az új egyetemekbe. Bizo-
nyára; az én nézetem egyéni. Van ezenkívül ezernyi 
más, többé-kevésbbé eltérő felfogás; de ha ezek vallá-
sosak, akkor abban egyet fognak velem érteni, hogy 
egy theologiai fakultásra az egyetemeken új feladatok 
várnak.» 

Nürnberg város és a kathol ikus szerzetesek. 
A Szent-Ferenc-rend azzal a kérelemmel járult Nürn-
berg tanácsához, hogy engedné meg egy rendház épí-
tését és az iskolákban a katholikus hitoktatás végzését. 
A nürnbergi bölcs városi tanács erre kimondotta, hogy 
nem látja szükségesnek egy ilyen kolostor felállítását. 
Ez a határozat még enyhe ahhoz az indítványhoz 
képest, mely azt javasolta, hogy a zárdaalapítást azzal 
az indokolással tagadják meg, hogy egy ilyen zárda 
veszélyeztetné a felekezeti békét. 

íme a túlnyomólag kath. lakosságú Bajorországban 
is akadályt gördíthet egy városi szenátus egy kath. 
szerzet letelepedése elé, míg diakonisszaházakat Bajor-
ország minden helyén, a teljesen kath. községekben is, 
lehet felállítani, ehhez még kormányengedély sem kell, 
míg egy kath. szerzet letelepüléséhez minden esetben 
kormányengedély kell. Ha a kormány ezt az engedélyt 
a Szent-Ferenc-rendnek megadta, akkor Nürnberg város 
sem fogja megtagadhatni a letelepülési engedélyt, leg-
felebb akadékoskodhatik az építkezés és a rendi tevé-
kenység megkezdése körül. 

Franciaország. 
Barthou miniszterelnök a laikus iskola vé-

delméről. Barthou miniszterelnök Pichon, Klotz és 
Chéron miniszterektől kisérve mult vasárnap Caen-be 
rándult le az iskolán kívül továbbképző intézmények 
(oeuvres postscolaires) kongresszusának záróülésére és 
ott egy lakomán politikai tartalmú beszédet mondott, 
amelyben a hároméves katonai szolgálat behozatalának 
nemzetvédelmi szempontból való szükségességét hang-
súlyozta. De mivel a katonai terhek emelgetése sok radi-
kálisnak nem tetszik, hát fogta magát Barthou és ugyan-
abban a beszédében ezeknek is csemegét nyújtott és 
beszélt a laikus iskola védelméről (défense laique) is. 
Barthou kijelentette, hogy el van szánva a radikális 
iskolajavaslatok megvalósítására. És mikor a kormány 
ezt megteszi, azzal nem tér el maga elé szabott feladatá-
tól, mert az iskolareformnál érdekelve van a köztársaság 
fejlődése. «A kormány — mondá Barthou — a bizottság-
nál megsürgeti majd a javaslatok letárgyalását és gon-
doskodni fog az oktatásszabadság sérelme nélkül a 
magániskolák (értsd : katholikus iskolák !) ellenőrzésé-
ről, mert ezeknek tanítói és tantervei nem minden eset-
ben nyújtanak kellő kezességet.» 

Krisztus és Béliái harca. Nem is kell túlozni, 
lia így nevezzük meg azt az ádáz tusát, amely a ke-
resztény eszme és a szabadkőművesek által terjesztett 
istentelenség közt dúl most Franciaországban. Legújab-
ban Sens városban történt egy eklatáns eset, amely 
illusztrálja felfogásunkat. 

Sens városnak tanácsa a Ligue d'action laique nevű 
egyesület indítványára azt határozta, hogy f. é. április 
20-án a Sens városban levő szemináriumi épületben, 
amely 1906 óta világi célokra szolgál, egy ifjúsági ünne-
pélyt rendez,arra az 1200 állami (laikus) iskolás gyermekei 
zenekarok kíséretében felvonultatja és a szeminárium-
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nak volt kápolnájában hozzájuk P. H. Loy son, az aposz-
tata kármelitának fia által antiklerikális beszédet fog 
intéztetni «La foi laiqne» (ilyen is van ?) címmel ; és a 
beszéd után a kápolnában a tanács meg fogja vendé-
gelni a gyermekeket. 

Loyson vállalkozott a szerepre, a sens-i iskolák 
tanítóinak eltűnő kisebbsége szintén lelkesedett ezen 
ifjúság-mételyező ünneplésért, a szabadkőművesek, 
kőztök Cornet polgármester, ujjongtak és már az ün-
nepély nagy sikeréről álmodoztak. 

De a sens-i püspök Chesnelong is gondolt egyet. 
Körlevelet intézett híveihez, ujjal mutatott rá a gyer-
mekrontó ünnepélynek mestereire, a szabadkőműves 
szektariusokra, mint a pokol sáfáraira, és feltárta a 
tervbe vett ünnepélynek rendezésében megnyilatkozó 
gonoszságot, mely két szentélyt akar egyszerre profa-
náim : a volt katholikus kápolnát, az Oltáriszentség 
lakát, és az ártatlan gyermeklelket, a Szentlélek temp-
lomát. A püspök nyilvános imákat rendelt el április 
20-án, és egyúttal meghagyta a plébánosoknak, hogy 
az első (ünnepélyes) szentáldozástól tiltsák el mindazon 
gyermekeket, akik résztvesznek a tervbe vett profaná-
ciós ünnepélyen. 

A püspök erélyes felszólalásának és tilalmának meg 
volt a hatasa. Több községtanácsos előre bejelentette távol-
maradását, mások tényleg távolmaradtak. A tanítóknak 
egy kis töredéke elment, a nagyobb részének azonban 
kapóra jött a tanfelügyelőség rendelete, amely a tanítók 
szabadságára hagyta a részvételt, és így ők élve e sza-
badsággal, elmaradtak az ünnepélyről. Az 1200 gyer-
mekből 1000-et szüleik otthon tartottak, ezek közt vol-
tak az összes első (ünnepélyes) áldozók, hármat kivéve 
(vagyis 197-en). 

A többi 200 megjelent gyermek azonban bevonult 
a kápolnába, ahol a megjelent felnőttek szivarra gyúj-
tottak. Ez előtt a publikum előtt kezdett beszélni Loyson, 
eleinte mérsékelten, de ezek «hou, la calotte» (pfuj a 
papi föveg!) kiáltások kíséretében antiklerikális beszé-
det követeltek, amely kívánságnak Loyson sietett eleget 
tenni. Beszéd után frissítőket szolgáltak fel a gyerme-
keknek, aminek hatását azután meg is lehetett látni a 
gyermekeken, akik karonfogva vonultak végig az ün-
nepély után a város utcáin, torkuk szakadtából éne-
kelve az «Internationale»-! és papokat gúnyoló kuplékal. 

íme, ilyen a francia laikus iskola. És ez még nem 
a legrosszabb formája. Mert most még vannak a francia 
laikus iskolákban is hivő tanítók, akik a kenyérért 
készek tűrni és hallgatni, de épen kenyeröket féltve 
nem mernek szembeszállani a szektárius befolyások 
alatt álló hatóságokkal. De mi lesz, ha csupa radikális 
és antiklerikális nevelésű tanitó és tanítónő lesz majd 
a laikus iskolákban? Ilyen iskolákból valósággal ördögi 
fajzat fog kikerülni, telve Isten, a vallás és az egyház 
iránt való gyűlölettel és megmételyezve rossz erköl-
csökkel. 

P o i n c a r é e l n ö k és az egyház i t e m e t é s . A francia 
antiklerikálisoknak egyik tő jellemvonásuk az, hogy 
családjukban a vallásosság vonzó példáit láthatják 
feleségeikben, leányaikban, anyáikban stb. így van ez 
Poincaré-nál is, aki mint miniszterelnök, egy ünnepélyes 
alkalommal jelentette ki a jobboldalhoz fordultan a 
parlamentben, hogy őket egy egész világ választja el a 

túloldaltól és pedig a vallási kérdés világa. De az ilyen 
kijelentések csak amolyan szónoki pózok és jól kiszá-
mított porhintések a magasabbra való felemelkedés 
szolgálatában. 

Mint a napi lapokból olvasható volt, Poincaré-nak 
édes anyja a mult hetekben meghalt. Az ő temetésére 
az elnököt egy nagy suite, csupa blokkárd és nagyrészt 
szabadkőműves (az elnök nem az 1) kisérte Nubécourt-ba, 
a temetés színhelyére. Francia szokás szerint a gyász-
mise közben gyászoffertoriumot adnak a jelenlevők, és 
mikor a pap előtt elvonulnak, ez a paténát megcsóko-
lásra odanyújtja nekik. Jelen esetben a gyászszertartást 
végző püspöki helynök (őt püspöke «ad hoc» küldötte 
ki a temetés végzésére) Poincaré-^al kivételt akkart tenni 
és odament a szentélyben elhelyezett karosszékekhez, 
amelyben Poincaré és felesége és kísérői helyet foglaltak, 
és odanyújtotta az elnöknek és nejének a paténát csókra, 
majd visszament az oltárhoz. És ime csodák csodája, a 
Poincaré-t kisérő blokkárd, szektárius urak most a helyi 
szokás szerint szépen sorjában felkeltek helyeikről és az 
oltárhoz mentek a paténa megcsókolására. 

Az elnök épületes magaviseletére nézve az Univers 
megjegyzi, hogy «mégis nehéz némely pillanatokban az 
egész vallási kérdéssel elválasztva lenni.» 

Az or léans- i s zűz e m l é k é n e k m e g ü i é s e P á r i s -
ban . Párisban május 4-én két nagy menet járta be a 
várost, hogy virágokkal megkoszorúzza Jeane d'A/'c-nak 
párisi szobrait. 

Az egyik menetet a «Ligue des Patriotes» rendezte 
Paul Déroulède vezetése alatt. Ez a menet a Tuilleriák-
nál gyülekezve, a Place des Pyramides-en levő szoborhoz 
vonult először, majd innét a Saint Augiistin-iéven levő 
szoborhoz vonultak, innét pedig a «la salle Ponthieu» 
nevű helyiségbe vonultak és Jeanne d'Arc-ünnepélyt 
tartottak, melyen Barrés baloldali képviselő beszélt. Bar-
rés beszéde elején előadta, hogy ő a beszédre azért 
vállalkozott, mert ő földije (lotharingiai) Jeanne d'Arc-
nak és mivel képviselője a párisi I. arrondissement-nek, 
amelynek földjét egykoron a szűznek vére öntözte. Leírja 
Jeanne d'Arc 1429. szeptember 8. támadását Páris ellen ; 
mikor a város falán álló ijjászokat felszólítja a város át-
adására, egyik ijjász őt cudar nőszemélynek (ribaude) 
nevezte el. Barrés rámutat, hogy ez az aljas merénylet 
már 400 éve ismétlődik meg a szent szűz ellen, kit 
vallási őrültnek vagy képmutatónak vagy züllött nőnek 
(Voltaire) jellemeztek, de a pártatlan történelem tisztára 
mosta őt; még legújabban is támadni merik őt Páris-
ban, a Palais de Bourbon-ban is (Thalamas prof. a 
kamarában). Nyolc éve tervezi már a kamara Jeanne 
d'Arc tiszteletére egy nemzeti ünnep elrendelését, de a 
bizottság tagjainak egy része minden módon húzni-
halasztani próbálja az ügyet; szerintük az ilyen ünnepel 
a falukban a papok fogják kisajátítani maguknak, az 
ünnep színhelye a templom lesz, arra a konferenciára, 
melyet a tanító a községházán fog elmondani, senki sem 
lesz kíváncsi. Gyalázó szót ezek az urak nem mernek 
szólni a «Pucelle» ellen, de nem tetszik nekik az a 
vallásos, királyhű és hazafias lelkület, mely a szent 
szüzet naggyá tette. Barrés egyenesen aposztrofálja a 
szabadgondolkodókat és szabadkőmiveseket, hogy őnekik 
nem kell az orléans-i szűz, mert nem volt szabadgon-
dolkodó; ők hasonlítanak az angol lordhoz, aki Rouen-
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ben résztvevén a szűz birói kihallgattatásán, fölkiáltott : 
«A bátor leány ! miért nem született ő angolnak I» Pedig 
az orléans-i szűzben minden francia feltalálhatja ideál-
já t : a republikánus is, mert a népnek egyszerű leánya 
volt, sőt még a forradalmárok is, mert az ő fellépése is 
megbotránkozást és viszályt okozott és mégis jót ered-
ményezett. Minden franciának és minden pártnak szük-
sége van reá. Az ő korában Franciaország el volt veszve 
és ő lett szabadító angyalává; soha más korban nem 
volt épen olyan szükség az ő példájára, mint manapság. 
Itt az ideje, hogy végre a francia nemzet kívánsága 
teljesüljön és a szent szűz nemzeti ünnepel kapjon. 
Angliában valóságos apotheosissal tisztelik őt, Német-
országban Schiller írta róla a legmagasztosabb apotheosist 
a Jungfrau von Orléans-ban, Az egész világ térdreborul 
előtte, és Franciaország vitassa el tőle e dicsőséget ? Nem 
szabad tűrni, hogy arcunkba vágják továbbra is Carlyle 
mondását : «Szívnélküli franciák, gúnyolódok, feledéke-
nyek, nem vagytok méltóak a nemes szűzhöz !» Barrés 
beszédét a jelenlevők szűnni nem akaró tapssal fogadták. 

A másik menet a párisi nép menete volt («cortège 
traditionel»). Ez a menet a város összes (4) Jeane d'Arc 
szobrait fölkereste és valósággal eltemette azokat virág-
koszorúkkal. Ebben a menetben képviselve voltak a 
különféle diákegyesületek, katholikusok és nem katholi-
kusok, a társadalmi egyesületek, élükön az Action Fran-
çaise tisztikarával és tagjaival. 

Este egész Páris ki volt világítva, csakis a hivatalos 
világ tüntetett részvétlenségével. 

Jeanne d'Arc-ot ugyanezen a napon egész Francia-
országban ünnepelték. 

Az orléans-i ünneplésről (május 7., 8.) legközelebb 
fogunk megemlékezni ; tudvalevőleg az egyház itt távol-
tartja magát az ünnepléstől. 

Nagy-Britannia. 
Cambridge és Oxford e l lentétes döntése i a 

theol. grádusok ügyében. A cambridge-i egyetem 
gyűlése április 25-én 335 szóval 268 szavazat ellenében 
kimondotta, hogy ezentúl a theologiai tudori fokoza-
tokhoz nem kívánják meg a papi rendeket és hogy a 
theol. doktori fokozatot nemcsak az anglikánok (eddig 
így !), hanem más vallásúak és hitetlenek is elnyer-
hetik. 

Ezzel szemben Oxford-ban április 29-én az egye-
lem gyűlésén 426 (860 : 434) szótöbbséggel elfogadták a 
felszentelés szükségességét a theol. fokozatokhoz, 429 szó-
többséggel pedig elvetették azt, hogy ezentúl mások, mint 
anglikánok, a grádusokat elnyerhessék. 

Cambridge tehát a progresszív, Oxford pedig a kon-
zervatív álláspont mellé állott. De ez esetben, habár 
ez egyetemek hivatalosan az anglikán, tehát nem a 
katholikus vallást vallják, Oxford-nak kell igazat ad-
nunk, legalább is a határozat második részét illető-
leg, mert az még egészen elgondolható, hogy fel nem 
szentelt egyének is díszére válhatnak a theol. doktorá-
tusnak, de hogy a kereszténység ellenségei és szkeptikus 
vallásgúnyolók is gradust nyerhessenek a theologiából, 
az már még sincsen rendjén. 

Az anglikán egyház Kina meg téréséért. Az 
angol hitterjesztő társulat (S. P. G. — Soc. for Propag. of 
the (iospel) április 25-iki, évi közgyűlésével kapcsolat-
ban, az Albert-Hall-ban egy nyilvános gyűlést tartott, 

amelyen, a londoni püspök elnökölt kifejtve a hit-
terjesztés müvének a keresztény szeretettel való kap-
csolatait. 

Beszédében továbbá a püspök utalt arra a feltűnő 
tényre, hogy Kina kormánya hivatalosan kifejezte óhaj-
tását a keresztények imáiért. Április 20-án ugyanis a 
kinai kormány a keresztények templomaiban is hivata-
los istenitiszteletek tartását rendelte el, de ezenkívül 
pár nappal később sürgönyileg rendeletet küldött a tar-
tományok kormányzóihoz és a keresztény egyházak 
fejeihez, kérve őket április 27-én nyilvános imák vég-
zésére a nemzetgyűlés szerencsés kimeneteléért, az új 
kormányért, a megválasztandó köztársasági elnökért és 
Kina alkotmányáért, a kinai köztársaságnak, a nagy-
hatalmak által való elismertetéseért, a közbékeért, eré-
nyes köztisztviselőkért és az új kormányzat sikeréért. 
A londoni püspök beszéde végén buzdította a jelenlevő-
ket a hitterjesztés ügyének felkarolására. 

A meeting népe, a püspök beszéde után, lelkese-
désének kifejezést adandó, a doxologiát énekelte el afelett 
való örömében, hogy Kina a keresztények imáiért esd, 
és hogy így vége szakadt a keresztény-mészárlásoktól 
való folytonos félelemnek. 

Kina. 
Kina katholikus statisztikája 1912. évben. 

Mult számunkban még csak az 1908. évi adatokat kö-
zöltük, de a «Die Kath. Missionen» folyóirat májusi 
száma már közli az 1912. évi adatokat is. Eszerint 1912. 
évben Kinában 1.431,528 kath. hivő és 448.220 katechu-
men volt; de ez a szám még nem teljes, mert némely 
missióterületről még nem érkeztek be az 1912. évi ada-
tok. A missionáriusok száma 2224, kik közül 1503 
európai, 721 kinai; a missionárius püspökök száma 51. 
(43 vicarius apostolicus, 1 rendes püspök, a macao-i, 
a többi hihetőleg kiérd, vicarius.) 

Kinában a missiot a következő papi és szerzetesi 
testületek végzik : 1.) Világi papság Macaoban : 61 pap. 
2.) Agostonrendi szerzet : 29 pap. 3.) Domonkosok : 78 
pap. 4.) Szent-Ferencrendiek : 382 pap. 5.) Jezsuiták: 275 
pap. 6.) Lazaristák : 363 pap. (A lazaristák 10 vikáriatust 
látnak el, a hivők száma is náluk a legnagyobb, 370,832 
és 62900 katechumen). 6.) Párisi hittéritői szeminá-
rium : 607 pap. 7.) Milanói hittérítői szeminárium : 80 
pap. 9.) Római hittérítői szeminárium (Propaganda ?) : 
19 pap. 10.) Parmai hittérítői szeminárium : 11 pap. 
11.) Steyli Missiós Társulat: 78 pap. 12.) Scheutiveld-i 
Missiós Társulat : 214 pap. 

Kinában összesen van 9377 kath. templom és ká-
polna, 6719 kath. elemi iskola (138.774 tanulóval), 156 
magasabb iskola (7931 tanulóval), 294 kath. árvaház 
(32.953 árvával), 64 kath. kórház (74.(524 ápolttal). 

Kina most az összes keresztén}' egyházak figyel-
mének tárgya. A protestánsok máris gyűléseket tartanak 
a kinai hitterjesztés intenzivebb felkarolásáért, felhívá-
sokat terjesztenek a kinai missiók segélyezése céljából. 
Az anglikán Cluirch Times egyik cikkírója Kínának jelen-
legi állapotát a római birodalom 311.—313. évi állapotá-
val hasonlítja össze, amikor az üldözések tombolásai 
után előbb Galerius, majd Licinius és Konstantin ad-
lak vallásszabadságot az egyháznak és kérték ki annak 
imáit. 
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Megrendelés i f e l h í v á s . Bubregh Béla volt pécsi hit-
oktató által az iparostanoncok és ismétlőiskolások számára 
kiadott «Rövid Kis-katekizmus és Ájtatossági kalauz» cimű 
kis káté-íüzetkének II. kiadása teljesen elfogyván, azt most a 
szerző III. változatlan kiadásban adja ki. A kis káté-füzetke, 
amint a cime is mutatja, nemcsak a legszükségesebb hiter-
kölcsi tudnivalókat foglalja magában, hanem egyúttal ima-
könyvül is szolgál a katholikus hivek legfőbb ájtatossági 
gyakorlatainál, a szent gyónás és áldozásnak méltóképen való 
végzésénél és a bérmálás szentségének felvételénél; miért is 
azt lelkészkedő és hitoktatással foglalkozó paptársainak szives 
figyelmébe és pártolásába ajánlja. A 72 oldalból álló füzet 
bolti ára darabonkint 24 fillér, de tömeges (legalább 25 drb) 
megrendelés mellett minden egyes példány után 4 fillér ár-
kedvezményben is részesül a megrendelő a kiadónál, Bubregh 
Béla ny. plébánosnál (Enying, Veszprémvármegye). 

H B 
ESZ X. KOZGAZDASAG H Q 

Az Adriai Biztosító Társulat idei közgyűlését — 
melyen az 1912. évnek, a társulat alapítása óta a 74-ik 
üzletévnek zárószámadásait terjesztették elő — április 
hó 24-én tartotta meg. A zárószámadásokból, valamint 
az üzleti jelentésből kitűnik, hogy az üzletmenet általá-
nosságban kielégítő volt; az árfolyamok szokatlanul 
erős visszaesése folytán, melyet az értékpapírok a mult 
évben szenvedtek, a társulat számottevő könyvszerü 
veszteséget szenved értékpapír-állományában, mely vesz-
teség azonban minden nehézség nélkül fedezhető volt, 
egyrészt a külön tartalékok igénybevétele által, részben 
pedig az üzemi év terhére. 

Az é letbiztosítási AJ ágazatában 91,899.555'— ko-
ronáról szóló ajánlat nyújtatott be; a kiállított köt-
vények 82,238.627'— korona tőkeösszegről szólnak. A biz-
tosítási állomány az üzleti év végén kerek 5ÎÎ5 millió 
korona biztosított tőkére és 1,443.000'— korona biztosí-
tott évi járadékra rug. Halál- és elélési esetekben, va-
lamint életjáradékok fejében 11,380.48969 korona fizet-
tetett ki. Az életbiztosítási díjtartalék 1912. év végével 
149,158,300'29 koronát, illetve a viszontbiztosítók részé-
nek levonása után 136,475.339'13 koronát tett ki, az 
előző évhez képest tehát 8,077.800'08 korona többlet 
mutatkozik saját számlára. 

Az elemi ágazatok BJ ágazataiban : a tűzbizto-
sítást ágazat díjbevétele: 28,754.577-08 korona, a szál-
l ítmánybiztosítás díjbevétele 4,362.658-94 korona, a 
betörés elleni biztosítások díjbevétele 762.333.66.— 
korona. Viszontbiztosítási díjak fejében összesen 
15,402.214-12 korona adatott le. — A kárf izetések 
21,978.354-50 koronát, a > viszontbiztosítók hányadának 
levonásával 11,758.587-43 koronát emésztettek fel. Az 
elemi ágazatok díjtartalékai összesen 21,674.925-30 K, 
illetve a viszontbiztosítás levonásával 11,867.454-78 
koronát tesznek ki. 

Az alapszabályszerü átutalások levonása után, a 
hivatalnoki kar nyereségrészesedésének betudásával, a 
fennmaradó nyereségegyenlegből a mult évhez hasonló 
osztalék, azaz 160 korona kerül részvényenként szét-
osztásra. 

A társulat a laptőkéje és tartalékai az üzletév 
végén a következőkép alakulnak : 10,000.000.— korona 
teljesen befizetett alaptőke, 12,000.000'— korona vagyon-
tartalék, 476,684.66'— korona árfolyamingadozási tarta-
lék, 148,342.793-91 korona nettodíjtartalék, 4,720.709-41 
korona nettokártartalék, összesen 175 millió koronán 
felül. A nyugdíjpénztár és a társaság alkalmazottainak 
ellátási pénztára összesen 3,971.681'09 korona felett ren-
delkezik. 

Felhívjuk olvasóink ügyeimét Scliönwald Imre 
budapesti ékszerész hirdetésére; az ő dús ékszerüzle-
tében mindennemű ékszer olcsó áron és ízléses kivi-
telben kapható. 

B u t o r v e v ő k ü g y e i m é b e . Mielőtt bútort venni óhajt, 
figyelmébe ajánljuk a katholikus körök által szivesen felke-
resett Kovács Mihály butorraktárát (Budapest, VII., Óvoda-u. 
44. sz.), mely cég kívánatra készséggel küldi meg ingyen 
és bérmentve legújabb képes árjegyzékét. 

Szerkesztői izenetek-
lî . A. dr. Pannonha lma . Köszönet a küldött cikkek-

ért és a füzetkeért. Ami a Buchberger-féle Handlexikon kri-
tikáját illeti, világos, hogy a biráló elnézte azt, hogy Imre 
herceget a pozsonyi kis krónika és a magyar oklevelek is 
Henricus-nak, a szabolcsi zsinat (38. p.) pedig Hainricus-nak 
nevezik ; Imre király is rendesen Ilemericus-nak írta magát. 

7\iadóhivatali izenetek-
Hátralékosainknak. Mindazokat, akik a folyó I. félévre 

( j anuár -május ) még nem küldötték be előfizetéseiket, tiszte-
lettel kérjük, szíveskedjenek a félévi előfizetési összeget mielőbb 
beküldeni. 

F e l e l ő s s z e r k e s z t ő é s k i a d ó t u l a j d o n o s : 

Dr. H A N U Y F E R E N C , egyet, tanár ( I V . , Duna-u. 3 . ) 

F ő m u n k a t á r s é s s z e r k e s z t ő - h e l y e t t e s : 

Dr.WoLKENBERG A L A J O S , egyet, tanár (I., Bertalan-u. 24.) 

clusth Béla 
kárpitosmef ser és 

díszítő 
Budapest, VIII., Horánszky-u. 22. 

értesíti nagyérdemű rende-
lőit s a közönséget, hogy üzle-
tét az itt lelzett helyiségbe 
(kongregációi épület) helyezte 
á t . Megrendeléseket leg-

gyorsabban teljesít. 

Iparos és nem kereskedő 
35 éve fennálló r.k. cég I 
Készít és javít : Kelyhet, ciboriumot, oltár-
gyertyatartót, oltárlámpát, keresztet, füstölöt, 
csillárt, gyertyára és villanyra stb. Arany, ezüst 
kínaezüst, bronzból, művész ies és egyszerű ki-
vitelben. Kelyhek stb. tárgyak valódi tííz-
galván aranyozása és eztistözése jótál lással . 
Tervrajz és költségvetés díjtalanul. Mielőtt más-
hol rendelést tesz , méltóztassék egy árjegy-
zéket kérni, melyet ingyen és bérmentve küld. 

Kéri nagybecsű pártfogását 

B 1 T T N E R J Á N O S 
e g y h á z i s z e r e k müötvöse . 

B u d a p e s t , IX., L o n y a y - u . 23 . 
(bejárat Czuezor-utoa f.) 
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CSUHA AUMAS szabó, 
& * reverenda- és cimáda-készíiő 

Budapest, IV., Papnevelde-u, 8. sz, II. em, 18/a. 

DIITAP Kovács Miháiy 
I ^ L B I I I I H butorraktárában 

^ " M ¥ I l Budapest, V I I , Óvoda-u, 4 4 -

r é s z l e t r e é s k é s z p é n z é r t 
igen jutányos árban kapható g e d m é n y b e n r é s z e s ü l n e k . 

1 9 0 7 . Pécsi országos kiál l í táson ál lami ezüst éremmel kitüntetve, 

FLEISCHER JÁNOS 
e g y h á z i ruha és reverenda szabó 

PÉCS, FERENCIEK-UTCA 9. 

Evek hosszú gyakorlata ké-

pesít a legjobb szabású, minő-
ségű és finoman kidolgozott 

REVEREMDÁK ES CIMÁDÁK 

••FAFI CIVIL ÖLTÖNYÖK" 
előállítására. Üzletemet ezen-
••••••••••••••• kívül ••••••••••••••• 

EGYHÁZI RUHÁK 
készítésére is berendeztem. 
Mindennemű egyházi rnhák : 
casnlák, pluvialék velnmok, 
baldachinumok, minisztráns 
rnhák, zászlók, lobogók, kar-
ingek, álbák, kehelyrnhák 
••••••• stb. készíttetnek. ******* 
Egyházi ruhák javítása ol-
csón és jól eszközöltetnek. 

Költségvetés és ár jegyzék ingyen ! • • • • Személyesen is megjelenek ! 

HARMONIUMOT 
elismert legjobb gyártmányokat szállít 

Magyarország legnagyobb hangszergyára 

STOWASSER J • udv. szállító, 

a javított Rákóczi-tárogató feltalálója. 

D I I T\ A D C Ç T ter., Lánchíd-ntca 5. szám. 
D U U M f t O I . GYÁR: Öntüház -ntca 3. szám. 

Aján l ja mindennemű, gyárában készült hangszereit , úgyszintén húrokat és hang-
szera lkat részeket . • ' i = i c = j Árjegyzék díjmentesen küldetik. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB 

Imakönyvek, i f j ú s á g i ira- Műkiállítás ! • 

tok, népiratok tudományos £ 
és s z é p i r o d a l m i m ü v e k • 

Ú J D O N S Á G O K \ 
dús v á l a s z t é k b a n m i n d e n k o r r a k t á r o n v a n n a k a 

Szent-lstván-Társulat 
k ö n y v k e r e s k e d é s é b e n , 

Budapest, If., Recskemé! i-u. 2. 

Műkiállítás ! 
Képek. Szobrok. 

Ingyen meg-
tekinthető! 

Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII. ker., Szentkirályi-utca 28. szám. 
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RELIGIO 
TUDOMÁNYOS ÉS TÁRSADALMI KATH. HETI FOLYÓIRAT 
A BUDAPESTI EGYETEM HITTUD. KARA TÖBB TAGJÁNAK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI 

Dr. H A N U Y F E R E N C , EGYETEMI TANÁR. 

Megjelenik — július és augusztus hó ki-
vételével - minden szombaton reggel. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal : 

Budapest, IV., Duna-u. 3. 

Előfizetési ár : egész évre K 12, félévre K 6. 
Egyes szám ára : 50 fillér. (Kapható a Szent -
István-Társulat könyvk., IV., Kecskeméti-u. 2.) 

TARTALOM. I. Vezércikk : Keresztény világnézet és nemzeti irodal-
munk. Irta : Bodnár Gáspár. — II. Az örök városbál : 1. Pünkösd 
vasárnapja a Szent-I'éter-bazilikában. 2. Róma kivilágítása pün-
kösd estéjén. 3. Pompili biboros-vikárius püspökké felszentelte-
tése. 4. Francia zarándokok fogadtatása a Vatikánban. 5. Kon-
stantin-jubileumi konferencia a Cancelleria-ban. — III. Tudomá-
nyos cikkek, közlemények, értekezések: 1. Van-e teleologia a világ-
b a n ? II. Madarász István dr.-tól. 2. Újabb tanulmányok Pál 
apostol élettörténetének kronologiájához. II. Martin Aurél dr.-tól. 
3. Még egy magyar főpap Rómában a IV. lateráni zsinaton. Balogh 
Albin dr.-tól. 4. Egyes zsoltárok függelékéről. Paár István dr.-tól. 
5. Rawlinson. I. Stöhr Géza Ker. János-tó\. — V. Könyvkritika: 
1. Ligúri Szent Alfonz — Nagy Imre Leo : A krisztusi lélek. 
Babura László dr.-tól. 2. G. Palante : A szociológia vázlata. 
Jehlicska Ferenc dr.-tól. 3. Pannonhalma a múl tban és napjaink-
ban. H.-tói. 4. Joseph Kleutgen S. J., Die Glaubenspflicht des 
Katholiken. tV.-tól. — VI. Katholikus Világszemle : A.) Olasz-
ország : 1. Az ú j al templom felszentelése Monte-Cassino-ban. 
2. Inkompatibi l i tás a katonatiszti állás és a szabadkőművesség 
közt. B.) Franciaország : Az orléans-i «laikus» Jeanne d'Arc ün-
neplés kudarca. C.) Belgium : Merciei biboros filozófiai előadása 
a belga király előtt. D.) Nagy-Britannia : 1. A nők szavazati jogát 
az angol alsóház elvetette. 2. A manchesteri anglikán püspök a 
redemptoris ták ellen. E.) Fülöp-szigetek : A laikus iskola pusztí-
tásai a Fülöp-szigeteken. — VII. Hirek a tudomány világából : 
Egy ú j Konstantin-féle Krisztus-monogramm. — VIII. Vegyesek : 
Magyarország népességének vallási statisztikája. —IX. Könyvszemle. 

J^eresztény világnézet és nemzeti irodalmunk' 
I r t a : BODNÁR GÁSPÁR. 

Történeti érzék kell ahhoz, hogy valaki a 
maga mélységében, eszmei körében felfogja, mit 
jelentenek e szavak: «Nyelvében él a nemzet.» 
Mit jelentenek különösen a magyar nemzetre 
nézve. 

Ez a történeti érzék ma sokakban meg-
tompult. Söt kiveszett. Sokakban, kik pedig ma-
gyarul írnak. De, akik épen nyelvünk szépségé-
vel, hajlékonyságával, szinességével többet ár-
tanak nemzeti voltunknak, érzéseinknek, de 
főleg még mindig keresztény és magyar felfogá-
sunknak, eszmei és reális életrendszerünknek, 
mint ellenséges indulatú nemzetiségeink és maga 
a külföld. 

Egész multunk, jó és balsorsunk, küzdel-

münk a mi édesen szeretett, féltékenyen ápolt 
nemzeti nyelvünkhöz, irodalmunkhoz van kap-
csolva. Az a történeti csuda is, hogy itt Európa 
közepében faji, nyelvi rokonság nélkül, árvaság-
nak árvaságai közt is magyarok maradhattunk 
és a keresztény világnézet kikristályosodott élet-
rendszerébe olvadhattunk : nagyrészben annak 
köszönhető, hogy irodalmunk a krisztusi tannal 
és nemzeti tartalommal telt meg. 

A keresztény világnézet összeborult nem-
zeti nyelvünkkel. Első gőgicséléseivel. Alakuló 
irányaival, teljesebb kifejlődésével eggyé vált. 

Hogy mi a történeti idealizmus, hogy meny-
nyire lehet vallás, nyelv, nemzeti érzés és er-
kölcs nemcsak amolyan esetleges mozgatója, de 
gyökérszála, fenntartó eleme a nemzetnek: azt 
egyszerűbben, világosabban és mégis az erőnek 
hatalmával talán egyetlen nép élete sem fejezi 
ki úgy, mint a magyaré. 

Míg más nemzetek irodalmára ugyanis a 
politikai exigenciák, a kölcsönhatások törvényei 
vagy más élettényezők hatnak és viszik a maga 
útjára: addig nálunk maga az irodalom, a nem-
zeti nyelv irányít. Hitet, erőt, bizalmat ad az 
egész nemzeti életnek uagy, tragikus időkben. 
Itt, nálunk maga a nemzeti irodalom végez poli-
tikai tetteket. A nemzet írói, költői a magyar 
nép őrangyalai, harci kürtjei, megnyugtató, 
vigasztaló tényezőkként tűnnek fel a borult 
és kétségbeejtő látóhatáron. Még a temetkezés 
gondolatánál is dicső halálról zeng a költő-
király. 

A nemzet hite, keresztény világfelfogása az, 
mely irodalmában visszaragyog. A keresztén}' 
hit és nemzeti érzés indulata nyilvánul meg 
csaknem minden nagyobb irodalmi alkotásá-
ban (Zrinyiász, Zalán futása, Szózat, Himnusz, 
stb. stb.). " 

* 
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így volt ez csaknem a legutóbbi időkig. 
A magyar nemzeti irodalom alaphangja a ke-
resztény világnézet és nemzeti érzés össze-
olvadása. 

S amit épen a mi «fíeligio»-nk Vörösmarty 
Mihály koporsójánál írt, hogy t. i. az ő tiszta, 
kristályosodott műveiben semmi sincs, amit a 
keresztény moralistának kárhoztatnia kellene: 
azt általában elmondhattuk az egész nemzeti 
irodalomról is. 

Világi Íróink is megőrizték, gyöngéden és 
szeretettel ápolták a krisztusi felfogást, mint a 
nemzeti érzések legtisztább és legősibb forrását. 

És viszont papságunk szinte vokációval, a 
szent rajongás tiszteletreméltó ösztönével sietett, 
vágyódott a nemzeti irodalom berkeibe. És ott 
a legelső, a legértékesebb helyeket foglalták el. 
A nemzet szinte elvárta és fenséges felmagasz-
tosulással nézte a magyar kath. papság vezető 
szereplését a nemzeti irodalomban. 

Abban, hogy a mi édes magyar nyelvünk 
megmaradt a maga eredeti talajában és gyökér-
szálain, a maga ízében, erejében, zengzetességé-
ben, hömpölygő komolyságában, csevegő len-
dületében : döntő befolyása és érdeme van a 
magyar kath. papságnak. 

Kell ezt emlegetni ! Gyakran, naponkint kel-
lene ezzel az irodalomtörténeti ténnyel foglal-
kozni. Ki kell emelni ezt a tényt a múltnak 
szendergő csendességéből. Szerénytelenség nél-
kül ki lehet emelni. És oda kell tűzni a mai 
nemzetietlen irodalmi világ elbizakodott és sze-
mérmet nem ismerő ábrázata elé. Fülbekiáltó 
hangokkal kell erről gyakran szólanunk, írnunk 
a mai történeti érzéktelenség tompaságai közt. 

Hiszen ott tartunk, hogy ma egészen ide-
gen elemek vindikálják már maguknak a nyel-
vünket fejlesztő munkajogát . Dicsekszenek, hogy 
ők fogják a mi nyelvünknek szépségét, báját, 
gazdagságát megteremteni. Agyon is teremtet-
ték már. 

* 

A mi édes nyelvünk, a mi nemzeti irodal-
m u n k a krisztusi világnézet emlőjén fejlődött , 

lett igazán nemzetivé és maradhat csak a ma-
gyar nemzeté. 

Tudnia kell ezt a nemzetnek! 
Tudnia kell és sohasem felednie, hogy igenis 

a Pázmányok lelkéből szakadt ki a legnagyobb 
beszéd, írásba foglalt szó. A Révaiak, a Czu-
czorok és a magyar kath. papság egész sora 
fáradozott ennek a mi nvelvünknek szépségén 
és gazdagságán. 

Nem én mondom. Nem mi mondjuk. A ma-
gyar kath. papság irod. történeti érdemeit épen 
nem kath. irónak kellett elismernie. 

A protestáns Gyulai Pált idézem. Ez a bá-
tor, igazságos, kemény fejű ember egyik művé-
ben, a nemzet irodalmában örökbecsű Vörös-
marty Mihály életrajzában a többi közt így ír : 

— Megható jelenet, hogy mily nevezetes 
szerepet játszott a magyar katholikus alsóbb 
klérus nemzeti irodalmunk újjászületése korsza-
kában. Sokkal nevezetesebbet, mint a protestáns. 
A szegény szerzetesek, plébánosok és káplánok 
az éledő nemzetiség, a zsendülni kezdő irodalom 
nevében egyesültek a világi protestánsokkal. 
Érezték, hogy van egy pont, hol főleg csak ke-
resztyéneknek és magyaroknak kell lenniük; s 
az egyházirodalmon kívül is élhetni Isten dicső-
ségére, a nemzetiség, művészet és tudomány 
igaz érdekeit szolgálva. Faluditól Czuczorig hány 
nevezetes író állott elő e lelkes phalanxból ; 
emellett mindenütt ott találjuk őket, hol az iro-
dalom ügye forog kérdésben. Berzsenyi versei 
kiadására néhány katholikus papnövendék gyűjt 
segélyt. Kazinczyt örömriadással fogadja Pan-
nonhalma, Kisfaludy Károly «Aurórá»-jának leg-
buzgóbb terjesztői leginkább fiatal katholikus 
papokból telnek ki. E derék férfiak közé tartoz-
nak Vörösmarty barátai is. (XXXIII. lap.) 

így a múl tban! 
Hogy hogyan kell lenni a jelenben és jövő-

ben is? Remélhetjük-e, hogy nemzeti irodalmunk 
megmaradhat nemzetinek és megmarad különö-
sen kereszténynek tartalomban, ha mi bűnös 
közönnyel, kellő készültség nélkül, kétségtelenül 
meglevő erőink elhanyagolásával és lekicsiny-

ÄNGSTER JÓZSEF és FIA 
orgona- és harmonium-gyár, PÉCS. 

O O Alapíttatott : 1867. évben. O O 
A bpesti Bazilika nagy orgonájának épitői. 

Csak első dijakkal kitüntetve. 
Pécsi orsz. kiállításon legelső díjjal, állami aranyéremmel kitüntetve, ». rr^. I---; I *. » 

Ajánlják kitűnő hangú és erős szerkezetű 
légnyomatu és elektromos berendezésű 

ORGONÁIKAT 
a legjutányosabb árak mellett, művészies 
kivitelben, o o o Raktáron kitűnő hangú 
harmoniumok minden nagyságban. 
Elektromos fujtató készülékek. Árjegyzéket kívánatra ingyen. 
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lésével hagyjuk, hogy az irodalom legjelentősebb 
tereit idegen elemek, a krisztusi világnézetről és 
nemzeti élet forrásaitól messze eltávozott írók 
foglalják el. 

Hiszen ott tartunk, hogy ha irodalmunk 
iránya, tartalma és célzata meg nem változik, 
nemzeti irodalmunk csak — volt. 

A lelkek vágyakoznak a fordulatra, a tisz-
tító, a restauráló munkára. Kezeim közt van 
például Gárdonyi Gézának, a szinte elzárt, nem-
zeti szigeten élő irónak egy levele, amelyet 
Madarász Flóris dr.-nak írt az ő színdarabjának 
méltatása alkalmából. E levélből szinte a lelkembe 
markolnak a következő sorok: 

— Miért ne írjon pap és tanár színdarabot? 
Nem írtak-e valamikor a jezsuiták is? Bár volna 
a papok és tanárok közt sok olyan költő-tollú 
ember, mint ön ; akkor bizonyára kevesebb tri-
kót szárítanának a színház udvarán. Akkor bizo-
nyára nem kérdezgetnék a leányos apák a szín-
ház pénztárosát : 

— Kérem, jöhet erre az estére tisztességes 
család ? (Eger c. 1.) 

A gazdavilág lapja a magyar gazdákat szinte 
fájdalmas felsóhajtással hívja fel közelebb arra, 
hogy végrevalahára komolyan és eréllyel kell 
megkezdeni a nemzeti, a keresztény irodalom 
újjáteremtését. A magyar nemességnek, a gazda-
világnak soraiból nagy és tiszteletreméltó tag-
jai emelkednek ki a magyar irodalomtörténet-
ben. A Bessenyeyek, a Berzsenyiek, Kazinczyak, 
Kisfaludyak, Kölcseyek a keresztény és nemzeti 
irodalom munkásai voltak. Csuda-e, ha most az 
összehasonlítás oly aggódó és mélységes érzé-
seket és gondolatokat váltanak ki a gazdavilág-
ban is. A nemzet legtekintélyesebb táborában. 

* 

Ez a jelszó: «Nyelvében él a nemzet», ma 
is nagyjelentőségű és súlyú igazság a magyar 
nép számára. Eszmeköre még hatalmasabbá lett. 
Es jelenti a nemzeti élet, kultura és egész jöven-
dőnek kialakulását. Jelenti különösebben is a 
keresztény, magyar, nemzeti felfogás vereségét 
avagy diadalát. Hiszen életünk, kulturánk, hí-
rünk, boldogságunk most is az irodalomban, a 
sajtóban, mint társadalmi életünk legtekintélye-
sebb tényezőjében nyilvánul. Hódító ereje vissza-
tarthatlan. 

Hol akadt meg az a befolyás, az a termé-
szetes folyamat, mely a magyar nemzeti irodal-
mat egészben és a maga legszélesebb körében a 
kereszténységhez, a krisztusi felfogáshoz csatolta? 

Talán azt hittük, hogy a missziót, amit a 
magyar kath. papság, kath. világi íróink is a 
nemzeti irodalomban teljesítettek, befejeztük? 

. . . Egy előkelő, nagyméltóságú egyházi fér-
fiútól azt kérdezte egykor, nem is régen, Komócsy 
József író : 

— Méltóságos uram, mit csinálnak kispap-
jai az egyházirodalmi iskolában? 

— Hát játszadoznak, röpdesnek, mint a ma-
dárkák és úszkálnak, mint a halacskák. Hadd 
játsszanak. 

Nos, a játékból, az úszkálásból, a szárny-
próbá lga t á sokbó l elég v o l t ! Ezeket a mozgáso-
kat ma már a legkomolyabb munkává, öntuda-
tos képzéssé, határozott, széleskörű előkészületié 
kell lennünk. Az i r o d a l m i i skoláka t irodalmi 
szemináriumokká kell átszervezni. N e m c s a k az 
egyetemen, de minden papnevelőben. 

E2E3 II. AZ OROK VAROSBOL LUl°J 

Pünkösd vasárnapja a Szent-Péter-bazili-
kában. A május 11-re kitűzve volt jubileumi fő-
ünnepséget, mint ismeretes, őszre halasztották. Ezen 
a napon mégis a bazilika nem maradt ünnepség 
nélkül, mert e napon tartották meg a Szentatya fel-
gyógyulásáért az ünnepélyes hálaadó ünnepséget. 

A hálaadó istentiszteletet este 1kl órakorRampol la 
biboros, a bazilika arciprete-je végezte a bazilika 
kanonokjainak és egyéb beneficiatusainak rész-
vétele mellett, a katholikus egyesületek tagjainak 
és nagyszámú más közönség jelenlétében. A kar 
(cappella Giulia) először egy «Oremus pro Pontifice 
nostro Pio»-t adott elő Massoni-tói, majd a biboros 
intonálván a «Te Deum»-ot, a kar Meluzzi «Te 
Deum»-át és Boezi «Tantum ergo»-ját adta elő. A kart 
Boezi mester dirigálta. 

Róma kivilágítása pünkösd estéjén. Alig 
fejeződött be a Szentatya felgyógyulásáért a Szent-
Péter-bazilikában végzett «Te Deum», kezdetét vetle 
a bazilikának és egyidejűleg az összes római temp-
lomoknak és egyházi épületeknek kivilágítása. 

Az örök város egész népe kivonult a kivilágítás 
megtekintésére. A legnagyobb tömeg a Szent-Péter-
térre igyekezett, ahol 8 órakor már ki volt világítva 
a bazilika homlokzata és loggiái, nemsokára pedig a 
kupola tetején hat fáklyával ábrázolt kereszt tünt 
fel, amely a csillagsötét éjjeli égen csodaszép látványt 
nyújtott és valóban emlékeztetelt Nagy Konstantin 
kereszt-jelenésére. Később a Szent-Péter-bazilika terét 
bengáli tűzzel is megvilágították. Az egész Vatikán-
környék (cittá Leonina) fényárban úszott. 

Az örök város egyéb részeiben is felséges Iát-
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ványt nyújtott a templomok, zárdák és intézetek 
kivilágítása. Különösen kitűnt a lateráni bazilika, a 
Maria Maggiore- és a S. Paolo-bazilikák. 

A magánépületek sem maradtak sötétek; nem-
csak a Vatikán környékén, a «borgo»-kban és a 
Trastevere-ben, hanem a város egyéb részeiben is a 
római nép lelkesen vett részt az ünneplésben, abla-
kait kivilágította. 

Az Osservatore Romano vezércikkben foglalkozik 
Róma városának és lakóinak ezen a pünkösd-estén 
látott keresztény arculatával és azt maga is nagyon 
vigasztalónak találja, bár nem hallgatja el azt, hogy 
miként az éj sötétségében tünt fel Michelangelo 
remek dómja felett a kereszt, úgy most is harcban 
áll a kereszt a sötétséggel, azért a szabadságért, melyet 
1600 év előtt Konstantin megadott az egyháznak. 

Pompili biboros vikárius püspökké fel-
szenteltetése. Pünkösd vasárnapján Agliardi al-
bano-i biboros-piispök a római Páli szent Vince-
templomban püspökké szentelte Pompili BasilioA, 
a Szentatya új helynökét. A felemelő aktuson jelen 
voltak a vicariatus főtisztviselői, több pápai udvari 
méltóság és több szerzetnek és intézetnek elöljárói. 

Francia zarándokok fogadtatása a Va-
tikánban. A L. Odelin párisi érseki helynök veze-
tése alatt Rómában időző, 500 tagból álló (Francia-
ország különféle részeiből) francia zarándokcsapatot 
Merry del Val biboros, államtitkár pünkösd vasár-
napján délelőtt fogadta a Sala ducale-ban. Odelin 
helynök üdvözlő beszédében arra utalt, hogy a Szent-
székhez mindig hű francia nép ebbeli kegyeletére 
ú jabb ösztönzést kapott a mult hetekben, amikor 
a Szentatya az Ozanam-ünnepségre, a keresztény 
charitásnak ezen nemzetközi kongresszusára, legátusát 
küldötte ki, egyidejűleg az eucharisztikus kongresz-
szussal, amely szintén Franciaországból veszi eredetét 
és most is ott tartja állandó szervezeti központját. 
Az Ozanam által alapított Páli szent Vince-konferen-
ciák jelentősége abban áll, hogy ezen konferenciák 
mustármagként hamar fává nőve, az egész föld-
kerekségre kiterjesztették ágaikat; sőt ezen konferen-
ciákból újabb katholikus szervezetekre indult meg 
az ösztönzés, a kezdeményezés. Önérzettel hivatkozott 
arra is beszédében a helynök, hogy túlzás nélkül 
nevezhető Franciaország a Charitas klasszikus földjé-
nek, annak a földnek, ahol Charitas legbővebben 
termetté gyümölcseit. Végre felemlítve a Konstantin-
jubileumot, utal a Szentatyának a milano-i zarándo-
kokhoz április 7-én intézett beszéde ama helyére, 
ahol a Szentatya azt mondja, hogy az egyház szabad-

sága biztosítéka a nemzetek jólétének és nyugalmá-
nak is, mert az egyház őrzi az igazság és igazságos-
ság elveit, amelyeken épül fel a béke, a tisztesség 
és a kultura minden áldása. A francia katholikusok 
tehát, mikor otthon az egyház szabadságát és jogait 
követelik, a kulturának tesznek ezzel szolgálatot. 

Merry del Val biboros megindulva mondott kö-
szönetet a Szentatya nevében a kifejezett ragaszko-
dásért és pápai áldást adott a zarándokoknak. 

Konstantin-jubileumi konferencia a Can-
celleriá-ban. A római kongregációk hivatali köz-
ponti remek épületének, a «Cancelleria» épületnek 
nagytermében május 8-án P. Ubcddi salesianus, a 
torino-i egyetemen a görög irodalom magánfanára, 
előkelő közönség jelenlétében előadást tartott e rim-
mel : «A kereszténység által inspirált irodalmi újjá-
éledés a IV. század első felében.» 

Nevezett tanár a három első században két 
ellentétes irányzatot lát a keresztények közt, amely 
két mozgalom a IV. század elején, a kereszténység 
felülkerekedésekor, egymással szerencsésen kiegyen-
lítődött. E két irányzat : egyrészről némely keresz-
tényeknek exkluzív és elutasító irányzata a pogányság 
és az általa teremtett íilozófia, irodalom és művészet, 
szóval kultura ellen, másrészről a keresztények 
másik részének konciliativ irányzata, amely a pogány 
kulturában eszközt látott a kereszténység elterjedésére 
és győzelmére. 

Az előbbeni irány még túlnyomó volt a II. 
század végéig, Talianus és Tertullianus is ezen irány-
zatnak tipikus képviselői, de már Celsus támadásai 
a II. század végén mutatják, hogy a keresztények 
ellen a filozófia fegyvereivel kellett küzdeni, mert a 
kereszténység tana már tudományos rendszerré nőtte 
ki magát. A kereszténységnek ugyanis három téren 
kellett küzdenie a pogányság ellen : társadalmi téren, 
itt a mártírok vitték a küzdelmet győzelemre, 
erkölcsi téren, itt Krisztus evangéliumának, a hegyi-
beszédnek erkölcsi eszméje győzött, s intellektuális téren, 
ehhez szükség volt a klasszikus kultura és főleg a 
tudomány egész vértezetére. Ezen a téren mindinkább 
előtérbe nyomult a kereszténység és a IV. század 
elején már a kasszikus kultura minden csinját-
binját ismerik a keresztények, és amint a béke napja 
felviradt, a felvirágzó görög irodalom tavasza köszön-
tött az egyházra, míg a pogány világ, elhalványulván 
inspirálói eszményei, stagnálni és hanyatlani kezdeti 
a kulturális produkció terén. 

Ebben az új keresztény görög irodalomban 
igazsághoz jutott a régi exkluzív irány is, mert a 

Hemopatiai gyógyintézet Asthma, köszvény, görvélykór, idült és nehéz szív-, 
gyomor-, máj-, vesebajok és súlyos idegbajok (para-
lysis, tabes, álmatlanság) gyógyítására berendezve. 

— - , „ « Bejáró betegek részére. Mérsékelt árak. Bevált, ki-
Budapest, V., Vaci-koruí 18. S Z . I. = próbált kezelés ! E 
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keresztény kuliura a pogányság eszményei helyébe 
Krisztus tanát tette meg eszményképül, de valóságban 
a második irány győzött, mert Krisztus tanítását a 
régi görög műveltség minden bájával tárták a világ 
elé. P. Ubaldi ez előadásában a IV. század elején észlel-
hető irodalmi renaissance-nak a szónoklat, az érteke-
zések, a levélírás, a költészet és a történelem terén 
észlelhető jelenségeit veszi vizsgálat alá. A két első 
irodalmi ág nagyban fellendül, és a levélírás is igen 
hasznos szolgálatot tesz a kor lelkületének és szereplő 
személyeinek megismerésére. A költészet terén azon-
ban dekadencia észlelhető, ami hihetőleg onnét van, 
mert a keresztény költők (Nazianzi Szt. Gergely) a 
költészet terén idegen tollakkal,a pogány klasszikus köl-
tészet utánzásával próbáltak sikereket aratni, ahelyett, 
hogy a népies keresztény költészet magasztos és 
Krisztus tanához illő egyszerű ritmusait igyekeztek 
volna tökéletesebb formákba önteni ; ennek a mozza-
natnak a figyelmen kívül hagyása okozta azt, hogy 
Nazianzi Szent Gergely csakis versiróvá, nem klasz-
szikus költővé fejlődött. 

Legnagyobb és korszakot alkotó sikereket ért el 
azonban a keresztény irodalom a történetírás terén. 
Eusebius hasonlítható Herodotos-hoz. Herodotos egy 
fáradságos kulturális kiizködés végén és egy politikai 
és nemzeti küzdelem után lép fel és visszhangjává 
lesz nemzete nagy győzelmeinek. 

Épen így Eusebius is a kereszténység kulturális 
fellendülése és politikai győzelme órájában tűnik fel 
és megirja a kereszténységnek 300 éven át folytatott 
küzdelmét,hogy megvalósíthassa művészeti és irodalmi 
eszményét, és ő általa a kereszténység önvallomást 
tesz a világ előtt, hogy öntudatára ébredt a maga 
nagyságának. 

P. Ubaldi előadásán jelenvolt Rampolla bibornok 
és más egyházi és világi dignitáriusok. 

III. TUDOMÁNYOS CIKKEK, e*> e*> 
<*> c/a KÖZLEMÉNYEK, ÉRTEKEZÉSEK 

Van-e teleologia a világban? 
II. közlemény. 

Herschel angol csillagász hangsúlyozza, hogy a 
szervetlen világ harmonikus egészet alkot, melynek 
egyes részei a nagy világtervnek szolgálnak. 

Ugyanezen a véleményen vannak Tyndall, Liebiy, 
Faraday stb.1 

Annál szembeszökőbb a célszerűség és célra-
törekvés az élők világában, melyet az ember köny-
nyebben ismerhet meg. 

Érdekes, hogy Haeckel is érzi az ott megnyilvá-
nuló célszerűség letagadhatatlan nagy jelentőségét s 

i L. T. Pesch. Die grossen Welträtsel. I. 257, 256. 11. 

egy helyen el is ismeri: «Az összes organizmusok 
testi szervezetében és életműködésében kétségtelenül 
szökik szembe a célszerű működés. Minden növény 
s állat egyes szervekből álló szerkezetével ép ügy 
látszik bizonyos meghatározott célra szántnak, mint 
az ember mesterséges, kitalált és megszerkesztett 
gépei».1 Két lappal lejebb azonban már megbánja 
e koncessziót s azt mondja, hogy sem az élet törzs-, 
sem az élet egyedi fejlődésében nem lehet célra-
törekvést elismerni, mert mindkettőnél csak a létért 
való küzdelem szerepel vak irányítóként.2 Hogy melyik 
kijelentése őszinte, nehéz kitalálni. 

Az organikus lényekben úgy célszerűséget, mint 
célratörekvést lehet és kell elismernünk. 

Célszerűség nyilvánul meg a nagyszerű szerkezet-
ben. Minden élőlény, még a legalacsonyabb rendű 
is alkalmas liziologiai szervekkel rendelkezik a táp-
lálék felvételére, áthasonítására. Erős ösztönökkel bir 
a fajfenntartás elérésére, védőeszközei vannak életé-
nek megvédelmezésére. Sokkal finomabb és célszerűbb 
a testi szervezete, mint bármely elmés emberi gép 
szerkezete. Igy pl. a ló patája 600 finom szaru-
hártyából áll, mely megvédelmezi a láb puha részét 
és nagy ellenálló s teherviselőképességet kölcsönöz 
neki. A madártojás mészköves héja nemcsak védi 
az embriót, hanem a csontképződéshez is hozzájárul. 
A madárembrió csőre szöges kampóval van ellátva s 
azzal töri át az időközben meglágyult — mert rész-
ben felhasználódott — tojáshéjat. 

Voltaire egyenesen a legnagyobb őrültségnek 
bélyegezi azt a felfogást, hogy az egyes szervek nem 
szolgálnak célt: «Affirmer, que l'oeil n'est pas fait 
pour voir, ni l'oreille pour entendre, ni l 'estomac 
pour digérer, n'est ce pas la plus révoltante folie 
cpii soit jamais tombée dans l'esprit humain?» 

Flammarion helyesen jegyzi meg, hogy a szervek 
úgy alkotvák, mintha valamely ok határozott célt 
tartott volna szem előtt s arra alkotta azokat.3 

Diderot pedig azt mondja, hogy a pillangó szárnya 
és a légy szeme oly csodálatosan szép, hogy meg-
szégyeníti a mechanikus istentagadókat : «L'aile d'un 
papillon ou l'oeil d'une mouche suffisent pour con-
fondre tous ceux qui nient l'existence de Dieu». 

De nemcsak a szervek alkotása, de még inkább 
azoknak célratörekvő működése ejti bámulatba az 
embert. Ez a célratörekvés mindenesetre öntudatlan, 

1 «Im Körperbau und in der Lebenstätigkeit aller Or-
ganismen tritt uns die Zwecktätigkeit unleugbar entgegen. 
Jede Pflanze und jedes Tier erscheinen in der Zusammen-
setzung aus einzelnen Teilen ebenso für einen bestimmten 
Lebenszweck eingerichtet, wie die künstlichen von Menschen 
erfundenen und konstruirten Maschinen.» Welträtsel 120. 

2 Weltr. 123. 
3 «Les organes des êtres vivants sont construits comme 

si la cause, quelle qui elle soit, qui les a formés, avait eu 
en vue la destination de ces organes à l'existence particulière 
de chaque être aussi bien qu'à l'existence générale de tous 
les êtres ensemble.» Dieu dans la nature. 401. 1. 
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de ép ez vezet minket a teleologia mögött rejlő 
intelligens erőhöz. 

A monisták Ewald Hering nyomán az emlékezettel 
próbálják megoldani a szervek s az ösztön célszerű 
működését. Az ősök sok keserves tapasztalat után 
megtanulták a célszerű életmódot, ez az élmény 
átöröklődik az utódokra, akik visszaemlékeznek őseik 
cselekedeteire. Oly merész hipotézis ez, melyet az 
ember éleiében sem tapasztalunk. Hogyan emlékez-
hetne a méh a hatoldalú oszlop építésére, mikor 
legrégibb őse sem érthetett a testmérlanhoz s mikor o o 
csak a XIX. század matematikusa fejtette meg ennek 
a sejtépítésnek célszerű voltát. Vagy hogyan emlé-
kezhetne a tölcsérsodró bogár arra a felsőbb mate-
matikai szabályra, amelyet tölcsérsodrásában öntudat-
lanul valósít meg s melynek előnyéi csak a felsőbb 
matematikával foglalkozó tudós értheti meg. 

Egy pár feltűnő példa1 jobban fogja e hipotézis 
lehetetlenségét kimutatni. A növények s az állatok 
kölcsönösen egymás életét biztosítják. A növények 
elnyelik az állatok kilehelt szénsavgázát C02-1 és 
oxigént lehelnek ki, amire pedig az állatoknak van 
feltétlen szükségük. Itt sem emlékezetről, sem tapasz-
talatok után történt szabad elhatározásról nem 
lehet szó. Ez feltétlen szükségszerűen következik be, 
de egyszersmind szerfölött célszerűen. Állat nem 
tudna élni a növény e tisztító működése nélkül, 
viszont a növény sem tudná sejtjeit felépíteni az 
állat szénsavkigőzölgése nélkül. Itt magasabb cél szere-
pel, mint az egyed érdeke. 

A vampgrella spgroggrae nevű infuzórium kitűnő 
botanikai ismeretről tanúskodik, mert száz növény 
közül is ki tudja választani a neki megfelelő spyro-
gyra-moszatot, melybe feltalálás után belemélyeszti 
pseudopodiáit (szálacskalábait) s kiszívja nedvét. 

Az arcella vulgaris2 infuzórium kis mészkőházikót 
hord a hátán. Előfordul néha, hogy hátára esik. 
Eleinte kapálózik, majd mikor ez nem használ, 
szénsavbuborékot bocsát ki testéből, minek követ-
keztében kissé oldalt billen s talpraáll. Nagyon merész 
dolog volna e két legalsóbbrendű állat viselkedésé-
ben emlékezést keresni. Mindez ösztönszerűen, tapasz-
talatot megelőzőleg történik. E viselkedés a két állat 
természetében rejlik. 

1 E példákat Pesch idézett művéből vettem át. I. 238—240. 
2 L. Brass, An der Grenze des Lebens. Godesberg. A IV. 

táblán nagyon szép rajzban mulatja ezt be. 

A vampyrelláéhoz hasonló táplálékválogatás a 
magasabbrendű állatoknál is előfordul. A szarvas-
marha Linné szerint 276-féle füvet logad el táplélékul, 
de 218-at visszautasít, a juh 387-et, de visszautasít 
141-et stb. Itt az ösztön, nem a tapasztalat, védi meg 
az állatot a kártékony tápláléktól. 

Különösen a fajfenntartás és szaporodás jelensé-
geiben mutatkozik nagy teleologia. Az embrió fejlő-
désében feltűnnek már azok a szervek, amelyekre 
csak évek múlva lesz szükség, de fejlődnek, kialakul-
nak, mert 10—20 év múlva azokra feltétlenül szükség 
lesz, s mindez az egyed tapasztalata, tudomása nélkül, 
akarata ellenére is megtörténik, tehát emlékezetről 
szó sem lehet.1 

Az állatok tojásaikat s petéiket rendesen oly 
helyre rakják, hol a kibúvó utódok mindjárt táp-
lálékot találnak. 

Egyes lepkék a nyár elején lazán rakják petéi-
ket a fák leveleire. A petékből származó hernyók 
augusztusban begubózzák magukat s lepkékké változ-
nak. Ez a második generáció azonban minden emlé-
kezet ellenére erősen illeszti petéil a levelekre, sőt 
befonja azokat s a levelet az ághoz erősíti. Miért? 
Mert az utódok őszi levélhulláskor bújnak ki. Meg 
kell őket védeni a szél ellen, hogy le ne hull janak 
a földre. 

Nagyon érdekes a teleologia az ember szervi 
működésében is. Eddig sokszor a szem, a fül cél-
szerű berendezését emlegették. Legújabban dr. Marat 
Lajos francia orvos egy érdekes művecskében2 az 
emberi má j teleologiáját fejtegeti. A tárgy érdekes-
sége megengedi, hogy kissé bővebben foglalkoz-
zunk vele. 

Az emberi máj hasonló egy nagy gyártelephez, 
melyen 350 milliárd gyár 1,100.000-es csoportokban 
szünet nélkül dolgozik. 350 milliárd villanyvezeték 
közvetíti az erőt, 100 milliárd csatorna hozza a fel-
dolgozandó és 700 milliárd csatorna vezeti el a fel-
dolgozott anyagot. A munkások száma 35 trillió. 
Oly helyen, hol az emberi technika legfeljebb 100 
csövet tudna elhelyezni s működésben lartani, a 

1 «L'organisation, si merveilleuse par sa complexité et 
surtout par sa finalité, s'accomplit à l'insu de l'être vivant.» 
Paulesco, Physiologie philosophique. Paris, 1908. II. 16. 

2 La finalité en biologie. Étude du foie d'après les dé-
couvertes les plus récentes de l'anatomie microscopique et 
de la physiologie. Paris, 1908. 
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természet ily horribilis mennyiségben halmozza fel 
a szerveket. S ezek a számok csak a minimumot 
fejezik ki. 

A máj apró, 1 mm. átmérőjű magvacskákból áll. 
Ezek az ú. n. lobulusok. Számuk 1,100.000—1,200.000. 
Minden lobulust 4—5 kis véna öntöz, tehát összesen 
41/2 millió, mely a lobulusban hajszáledényekké 
ágazódik el s onnan ismét egy-egy vénává erősödve 
vonul ki. Ez összesen 572 millió. Minden véna nedves 
limfatikus csőbe van bepólyázva, ez tehát ismét 
4Vs millió cső, összesen tehát 10 millió csövön jön 
a vénás vér. De ezen kívül 4V2 millió artériás cső is 
hatol be a májba, ez az előbbiekkel együtt összesen 
141/í millió cső a hajszáledények nélkül. Azokkal 
együtt körülbelül 100 milliárd vékony cső hozza a 
vért a májba. Az artériás csőO'017 mm. széles. Minden 
lobulus 4—5 epecsatornát küld ki, ez 5Va millió 
csatorna összesen, de minden sejtből két vékony 
hajszálcsatorna indul ki, összesen 700 milliárd a 
számuk. A vér s az epecsövék bonyolódott, kuszált 
hálószerkezetet képeznek, de a legnagyobb összhang-
ban dolgoznak, egymás útját nem keresztezik, mun-
ká j á tnem zavarják. E kétféle vezeték egymásra merő-
legesen, egymástól 6—13 [i (1 mikron, \i = O'OOl mm.) 
távolságban keresztezi egymást. Soha kisebb, soha 
nagyobb távolságban. 

Minden lobulus sejtekből áll. A sejt átmérője 
12 [i, 1 mm2-ben 5000 sejt, az egész májban legalább 
minimaliter 350 milliárd sejt van, melyek ugyan-
annyi idegszállal összekötvék. Minden sejt proto-
plazmából s magból áll. Minden sejtben legalább 
100 kromatin-szemecske dolgozik, a mag pedig kro-
matin-szálakból szőtt hálószerkezet, melyeknek ösz-
szege legalább 35 trillió. A kromatin-szálak ismét 
pigmenttestecskékből állanak. Hogy mily horribilis 
nagy ezeknek a száma, annak kiszámítására a tudósok-
nak még nem volt türelme. A májban tehát vörös 
(artéria), kék (véna), fehér (limfa), sárga (epe) s vil-
lamos idegszálak fonódnak össze a legkisebb helyen a 
legnagyobb mennyiségben. Itt felkiálthat az ember : 
In minimis maximus cerniíur esse Deusl 

A máj 45-féle terméket ad, illetve 45-féle munkát 
végez. Gyártja a vörös vértestecskéket, elpusztítja a 
hasznavehetetleneket, szabályozza a vérkeringést, 
vasat termel, cukrot gyárt, szénhidrátokat, albumin-
vegyületeket zsiradékká alakít át, meleget fejleszt, 
munkaerőt ád stb. stb. s végül mindezeknek salakja-
ként az epét választja ki, 1300 gr.-ot naponként. 
Sokáig azt hitték, hogy az epe a máj egyedüli ter-
méke. A máj munkája összehasonlítható a szén 
elégésével. A szén elégésénél nemcsak meleg fejlődik, 
koksz s egyéb salak rakódik le, hanem értékes gáz 
is képződik. Akként a má j munkájánál is nem az 
epe kiválasztása a fő munka, hanem a hasznos 
anyagok gyártása. Leghasznosabb munká ja : az anti-
toxinok segélyével folytatott küzdelem a káros bak-
tériumok ellen. Ha káros mikrobák lepik el a 

májat, a vér mozgósítja fehér testecskéit, 20 milliárdot 
1-i óra alalt (phagocytes, leucocytes), melyek felveszik 
a harcot a mérget terjesztő mikrobákkal. A küz-
delem helyén nagy mennyiségű geny képződik 
(baktérium temető), melyet a máj kilök magából s 
megmenti a szervezetet. 

A máj nagy hőt fejleszt. 1 gr. glykogén termelése 
375 kalória hőt fejleszt; minthogy a máj naponkint 
850 gr. glykogént gyárt, ez 3187 kalóriának felel meg. 
1 gr. kalória 425 kilogramméter munkát jelent, a má j 
tehát naponkint 1,294.550, egy év alatt 472,020.750 
kilogramméter munkát végez. Két párisi omnibusz ló 
(1911-ben) 1,459.503 kilogramméter munkát végzett 
naponkint, tehát nem sokkal nagyobbat a m á j 24 
órai munkájánál . A lovak kifáradtak s pihentek, a 
má j azonban nem szűnik meg soha dolgozni. 

Oly bámulatraméltó rend és célszerűség uralkodik 
itt, oly horribilis számok szerepelnek ily kis helyen, 
hogy Murát orvos így kiált fel: «Mily benső s mély 
öröme van a tudósnak, aki a mikroszkóp alatt látja 
e finom rajzok ékesszóló fényét, mely úgy fénylik, 
mint Isten kézírása, művének szignaturája, mint a 
megmagyarázhatatlan atheizmus elítélése».1 

S a máj thermodynamikus működéséről í r j a : 
«Ha a mi tudósainknak a legnagyobb intelligenciára, 
legmélyebb tudásra és legáthatóbb következtető tehet-
ségre volt szükségök, hogy a thermodynamika fizikai 
törvényeit felfedezzék s az emberre alkalmazzák, mily 
tudományt és hatalmat kell feltételeznünk az Örökké-
valóban, aki e gép tervét szőtte, a legaprólékosabb 
részletekig megszerkesztette és trillió példányban 
hiba nélkül és szünet nélkül alkotja».2 

Nagyon helyesen következtet ez a derék orvos 
a m á j teleologiájából egy végtelen célok ultima causa 
finalis létére, és joggal csodálkozik azon, hogy ily 
felfedezések láttára nem oszlik el minden kétség 
Isten létére vonatkozólag. 

1 «Quelle intime et profonde joie pour l'homme de science 
de voir sous le microscope la splendeur éloquente de ces 
fins dessins, qui llamboient comme l'écriture de la main 
même de Dieu, la signature de son oeuvre et comme la 
condamnation de l'inexplicable atheisme.» I. m. 13. 

2 «S'il a fallu la plus haute intelligence el le plus profond 
savoir, la plus pénétrante puissance divinatoire à nos savants 
pour découvrir les lois physiques de la thermodynamique 
et l'application géniale de ces lois au moteur humain, que 
n'a-t-il pas fallu de science et de puissance à Celui qui est 
avant les siècles pour tracer le plan de la machine et pour 
en fabriquer et en ajuster les pièces parfaites, enfin pour les 
reproduire sans échec à des trillions d'exemplaires»., I. m. 48. 
Művét e gyönyörű szavakkal fejezi be : «Au bout de ces 
merveilleuses découvertes de la science contemporaine, tout 
doute, pour une conscience saine et un esprit logique, ne 
devrait-il pas être évanoui relativement à l'existence de la 
Divinité? En vérité, on peut dire que le noir est blanc et que 
le blanc est noir, mais non que ces appereils géniaux ne sont 
pas l'oeuvre d'une intelligence. Concluons par cette parole de 
Descartes . . . : Il est pour le moins aussi certain que Dieu 
existe qu'aucune démonstration de géometrie le saurait 
être». G2. 1. 
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Ahol rend és célszerű helyzet, berendezés van, 
ott az oksági elv, tehát a materializmustól is elfogadott 
elv alapján nemcsak joggal, de szükségszerűséggel 
kell következtetnünk rendezőre és célszerű szerzőre. 
Rend és ily bámulatos célszerűség pedig csak intelli-
gens szellemi erőtől származhat. A vak erők vezetés 
nélkül egész intenzitásuk szerint céltalanul működ-
nek és hasznosat nem alkotnak (árvíz, tűzvész, föld-
rengés, szélvihar, vízesés, fékevesztett ló, elszabadult 
villamos, automobil stb.) «Wo rohe Kräfte sinnlos 
walten, kann sich kein Gebild gestalten», mondja 
Schiller. 

Heer Oszkár geologus szerint pedig a világ 
célszerűségét vak, véletlen erőknek tulajdonítani 
annyi lenne, mint elhinni, hogy Reethoven IX. szim-
fóniája véletlenül és rendszertelenül papírra vetett 
pontokból jött volna létre. 

Gutberlet számtanilag kimutatja, hogy a véletlen 
szerepe a világ célszerűségénél annyi, mint azt várni, 
hogy millió golyó milliószor helyezkedjen el a mi 
előre megállapított tervünk szerint. Ez pedig annyi, 
m i n t = 

Schopenhauer is elismeri, hogy tervszerűtlenül, 
véletlenül nem jöhet létre semmi célszerű dolog. 
A világban célszerű akarat működik s ez hozta létre 
az organikus célszerűséget : «A kivételnélküli célszerű-
ség, a nyilvánvaló szándékosság, mely az állati orga-
nizmus minden részében megnyilatkozik, oly világo-
san bizonyítja, hogy itt nem véletlenül és nem terv 
nélkül dolgozó természeti erő, hanem akarat működik, 
hogy komolyan tagadásba venni nem lehet».1 

Claude Bemard, a fiziologia egyik legkiválóbb 
művelője s a növényi s állati élet fiziologiaí azonos-
ságának első hirdetője, jóllehet nem foglalkozik mate-
fizikai kérdésekkel, kénytelen elitélni a vak és üres 
materializmust s elismeri, hogy az univerzum tör-
vényei gyönyörű harmóniája, mely főleg az életjelen-
ségek szabályos és célszerű lefolyásában tűnik ki, 

1 Über den Willen in der Natur. Leipzig, 18678 35. 1. 
Schopenhauer voluntarista elméletéhez hiven akaratról beszél 
szellemi ok helyett, de mégis elitéli a vak mechanizmus 
elméletét. 

arra az intelligens eszmére enged következtetni, mely 
azokat a törvényeket elgondolta és megteremtette.1 

Flammarion Camille pedig í r j a : «A teremtő és 
szervező értelmi erő, melyet Istennek nevezünk, az 
élővilág kezdete s örök törvénye, benső és egyetemes 
ereje».2 

Ugyanezt hangoztatja Kant, Herschel, Lord Kel-
win, Reinke János. 

Ez utóbbi, a legnevesebb élő botanikus íiziolo-
gusok egyike, így vélekedik : «Wo wir zweckmässige 
Einrichtungen erblicken, wie in den Pilanzen und 
Tieren, müssen sie uns erscheinen als Ausfluss der 
Handlung einer höchsten, mächtigen Intelligenz, die 
wir uns nur nach der Analogie mit menschlichen 
Handlungen vorstellen können».3 

E szakemberek véleményei, az önálló tapasztalat 
s a józan, elfogultságtól mentes emberi ész meg-
győzik tehát az embert a világ észszerű célokának, 
causa ultima finalis-nak létéről és rendkívül célszerű 
tevékenységéről, mint az írás mondja : 

Omnia in mensura el numero et pondere dispo-
suisti* Madarász István dr. 

r 

Ujabb tanulmányok Pál apostol élettörté-
netének kronológiájához. II. közleménv. 

111. Harnack időszámítása. 
Harnack Adolf a porosz királyi tudományos 

akadémia nyelvészeti és történeti osztályának 1912. 
július 18-án tartott ülésén felolvasást tartott «Chro-
nologische Rerechnung des Tags von Damaskus» 

1 L'intelligence, dont les phénomènes caractérisent l'ex-
pression la plus élevée de la vie, se révèle dans l'harmonie 
des lois de l'univers. Les mécanismes vitaux ou non vitaux 
ne font qu'exprimer ou manifester l'idée qui les a conçus 
et créés. Nous ne saurions chercher dans la physiologie des 
explications, qu' aboutiraient à un matérialisme absurde et 
vide de sens. La science expérimentale. Paris, 1878. 117. 1. s 
v. ô. 127. 1. 

2 L'intelligence créatrice et organisatrice que nous ap-
pelons dieu demeure donc la loi primordiale et éternelle, la 
force intime et universelle qui constitue l'unité vivante du 
monde. 

3 Naturwissenschaftliche Vorträge. Heilbronn. 1911. VI. 
68. 1. 

* Sap. 11, 21. 

Elsőrendű tauft. 
Surisics liládon 

harangfelszereiö és 
haran g állvány gyáros 

Bpest, Rozsa-u. 51-53. 
Kath. cég. Telefon 77-51. 

Elvállal minden e szakba 
vágó munkát, u. m. : első-

rendű, tiszta- és tömörhangú 
harangok szállítását, régi ha- g 
rangok átöntését, régi haran- g 
goknak átszerelését Pozdech-
féle forgatható öntöttvas ko-
ronára, esetleg forgatható 
kovácsolt vas koronára. Ki- gjj 
kopott csapok kicserélését stb. g g 
Ezenkívül készit álló és fekvő g g 
harangvas-állványokat jutá- g 
nyos áron. :: Költségvetéssel 

szivesen szolgál. 
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címmel. Magáévá teszi a Deissmann-túl felállított 
kronológiát s igazolására adatoknak és feltevéseknek 
éleseszű kombinálásával újabb érveket vonultat fel.1 

Kiindulási pontja a Deissmann-tól felállított tétel, 
hogy Pál apostol Gallio proconsulságának kezdete, 51 
előtt másfél évvel, azaz 50 elején vagy 49 végén érke-
zett Korintusba. A Gallio-feliratból vont ezen követ-
keztetést, mint már előbb Deissmann is, azzal az 
egyezéssel bizonyítja, melyben a 49/50-es év Orosius 
történetíró egy ismert adatával van. Ugyanis az Apóst. 
Csel. szerint Pál apostol Korintusba érkezvén, ott 
«Aquila nevű zsidóval és ennek feleségével Priscil-
lával találkozott, ki nemrégiben érkezett Itáliából, 
minthogy Claudius megparancsolta, hogy Rómából 
az összes zsidók távozzanak és betért hozzájuk.» 
Orosius történetíró adata szerint Claudius 49-ben űzte 
ki a zsidókat Rómából. Aquila Claudiusnak 49-ben 
adott rendelete következtében hagyta el Itáliát s még 
ebben az évben érkezett Korintusba. Pál sem sokkal 
később jöhetett ide, mert a Szentírás szerint Aquila 
«nemrégiben» érkezett meg előtte. Ha Aquila 49-ben 
jött Korintusba, Pál nemsokkal később, legfeljebb 50 
elején ért ugyanoda. 

További bizonyítékokat a Deissmann-féle szá-
mítás igazolására Harnack Pál apostol életének egyéb 
kronológiai adataiból merít. Pálnak korintusi tartózko-
dását oly határozott időpontnak veszi, melytől visszafelé 
számít egész Pál megtéréséig, a damaszkuszi napig. 
A korintusi tartózkodást közvetetlenül megelőzte Pál-
nak nagy útja Antiochiából Kisázsián és Macedónián 
át le Korintusig. Erre az útra legalább 8—10 hónapot 
kell számítani. Ha az apostol 50 elején érkezett Korin-
tusba, akkor 8—10 hónappal előbb, 49 elején indult 
cl Antiochiából. Elindulása előtt azonban résztvett a 
jeruzsálemi, u. n. apostoli zsinaton, mely eszerint a 
49. év elején, vagy 48 végén volt. Igy ujabb ered-
ményhez jutottunk, az u. n. apostoli zsinat idejének 
megállapításához 49 elejére vagy 48 végére. 

Harnack eddigi számításának eredményei tehát 
ezek : 

Gallio proconsulatusa 51—52. 
Pál apostolnak érkezése Korintusba 49/50-ben, 

az apostoli zsinat 48/49-ben. 
Ennél az eredménynél azonban nem kell meg-

állanunk. Pál apostolnak levele a galáciai hívekhez 
tovább vezet bennünket visszafelé egész az apostol 
megtérési évéig. Ebben a levélben ugyanis azt írja 
az apostol, hogy 14 évvel az apostoli zsinat előtt 
járt megtérése után első ízben Jeruzsálemben, mi-
után előbb 3 évet töltött Arábiában és Damasz-
kuszban. Ha e két évszámot összegezzük (14+3), 
megkapjuk azt az időt, mely eltelt az apostol meg-
térésétől az apostoli zsinatig. Vagyis az apostoli zsi-
nattól 17 évet kell visszaszámítanunk, hogy meg-

1 Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie 
der Wissenschaften, 1912. XXXVII. 

kapjuk Pál megtérésének évét. IIa az apostoli zsi-
nat 48/49-ben volt, leszámítva a 17 évet, Pál meg-
térése a 31/32. évben történt. A számítás ujabb 
eredménye tehát az, hogy tudjuk Pál megtérésének 
idejét. 31/32-ben lett keresztény, ebben az évben 
jelent meg neki Krisztus Damaszkusz kapui előtt. 

Krisztus kereszthalálától Pál megtéréséig nem 
telt cl oly hosszú idő, mint azt némelyek feltételezni 
szokták, kik Pál megtérésének idejét a 33. sőt 35. 
évre kitolják. 

Harnack szerint ily hosszú időközi nem kell s 
nem is lehet feltételezni. 

Pál apostol a korintusi hívekhez írt első levelé-
ben felsorolja a feltámadott Üdvözítő megjelenéseit.1 

Krisztus megjelent Péternek, majd a tizenegynek, 
azután ötszáz testvérnek, Jakabnak, az összes apos-
toloknak s végül neki, Pálnak. Az Üdvözítő megje-
lenése Pálnak Damaszkusz kapui előtt egy sorozatot 
alkot a többi megjelenéssel. Pálnak is az élő Jézus 
jelent meg, őt is az apostolságra hívta meg, neki is 
parancsot adott. Jézusnak ez a megjelenése Pál elő-
adása szerint egy rangban áll megjelenéseivel Péter-
nek, Jakabnak, a tizenegynek és az ötszáz tanítvány-
nak, nem is választhatja el tőlük nagy időköz. 

Innen az ofita gnosztikusok és a Valentinian us 
Ptolemeus tanítványainak véleménye, hogy Krisztus 
feltámadása után még tizennyolc hónapig, azaz más-
fél évig maradt a földön.2 Hasonlókép a második 
századból származó apokrif irat, az Ascensio Isaiae 
is a feltámadt Jézus földi tartózkodásának napjait 
545-nek mondja, azaz tizennyolc hónapnak. 

Ez a nézel kell, hogy régi legyen, mert ami közös 
véleményök a gnosztikusoknak, valentinianusoknak 
és a második századbeli apokrifnek, annak minden-
esetre az apostoli kort követő első időből kell szár-
maznia. 

Ennek a felfogásnak' eredete Harnack szerint az, 
hogy az ősi hagyomány az Üdvözítő megjelenéséi 
Pálnak Damaszkusz előtt még a földön élő Jézus 
megjelenésének tartotta, s csak ezen megjelenés 
utánra, Pál megtérése utánra tette Krisztus mennybe-
menetelét. Jézusnak megjelenése Damaszkusz kapui 
előtt lezárja a feltámadt Üdvözítő megjelenéseinek 
sorozatát. 

Ebben s csakis ebben találja Harnack a gnosz-
tikus, valentinianus és apokrif tizennyolc hónap 
magyarázatának kulcsát. «Ha ugyanis igen régi hagyo-
mányból azt halljuk, hogy Jézus feltámadása után 
még tizennyolc hónapon át érintkezett tanítványai-
val, akkor ez lesz az az időköz, mely eltelt a feltá-
madás és a damaszkuszi nap között, mely után 
Jézus már nem jelent meg az eddigi módon, hanem 
új korszak kezdődött.» 

Ha Jézust a 30. év húsvétján feszítették keresztre, 

1 Kor. I. 15, 5—8. 
2 Irenaeus, Adv. Haer. I. 3, 2 ; 30, 14. 
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akkor Pál megtérése tizennyolc hónap múlva 31 
őszén volt. Hozzáadva ehhez az évszámhoz a Pál 
apostol említett 17 évet az apostoli zsinatig, 48 végét 
vagy 49 elejét kapjuk az apostoli zsinat idejéül, és 
50 elejét, mint azt az időt, melyben Pál apostol elő-
ször Korintusba érkezett. 

Ugyanerre az eredményre jutott Deissmann, szá-
mításával kiindulva Gallio proconsulatusától. 

Értekezését Harnack ekként fejezi be: Pál meg-
téri Jézus keresztrefeszítése után 18 hónapra, Claudius 
49-ben űz le ki a zsidókat Rómából, Gallio proconsul 
51 nyarán vette át hivatalát. Oly három adat ez, 
mely egymást kölcsönösen támogatja és igazolja, bár 
mindegyikükhöz tapad még valamelyes fokú bizony-
talanság. A tőlük alkotott kronológiai keretbe köny-
nyedén beleilleszkednek Pál életetörténetének egyéb 
időszámítási támaszpontjai, a biztos relativ számok. 

Martin Aurél dr. 

Még egy magyar főpap T{őmában a IV. 
lateráni zsinaton. 

Karácsonyi Jánosnak a Religio 17. számában 
érdekes cikke jelent «Magyar főpapok Rómában a IV. 
lateráni zsinaton». E cikk azonban még bővíthető. 
Karácsonyi ugyanis nem említi meg Oros pannon-
halmi apátot, aki régi pápai levelek, kiváltságok 
alapján1 is személyesen részt vett a magyar püspökök 
között a IV. lateráni zsinaton.2 

Ezt az alkalmat felhasználta Oros arra, hogy 
elintézze a zalai tizedekre vonatkozó pőrét, melyekre 
az esztergomi érsek (akkor János) is számot tartott 
és mert nem kapta meg, tűzzel-vassal pusztítgatta a 
zalai priorság birtokait. A pannonhalmiak III. Incéhez 
fordultak panaszukkal. Erre a pápa Péter győri 
püspököt,3 a tihanyi apátot4 és a rábai főesperest 
bízta meg az ügynek kellő megvizsgálásával és elő-

1 III. Kelemen 1189-ben kimondja, hogy: «nemini liceat 
abbatem ad speciales synodos convocare, nisi Romano Pontí-
fici vei legato ab eius latere ordinalo.» Élihez hasonló III. 
Sándor (1175) bullája is. 

2 A phalmi Szent-Benedek-Rend története. I. 138. 
s Reg. Var. Archont. 20. 
* A pannonhalmi Szent-Benedek-Rend tört. X. 20. 

készítésével, hogy a zsinat idejére a dolog Ítéletre 
kerülhessen s ezt az Ítéletet a felek (az érsek, 
meg az apát) ott személyesen megjelenvén, hallgassák 
meg. (Ad concilium tunc coram nobis compareant 
sententiam recepture.)1 

Pörre került a sor Oros apát és Róbert veszprémi 
püspök között is ugyancsak tizedügyben — a somogyi 
tizedekről volt szó — és az egyházi joghatóság kér-
désében.2 

Ennek a két pörnek elintézése végett Oros apát 
a IV. lateráni zsinat alkalmával külön személyesen 
is megjelent III. Incénél (In nostra presentia con-
stitutus — nostram audientiam appellavit.) 

Fellépésének meg is volt a kellő eredménye. 
III. Ince a következő év (1216.) június 13-án kiadta 
azt a bullát, mely Pannonhalmának főapátsággá ala-
kulásáig vagy inkább X. Leo bullájáig legfőbb erős-
sége volt az egyházjogi kiváltságok védelmében. Meg-
erősítvén ugyanis összes, már régebben kapott és 
élvezett kiváltságait, miközben az alapítólevélre is 
hivatkozik, külön kimondja, hogy Pannonhalma ad 
ius et proprietatem apostolice sedis nullo pertinens 
mediante, tehát sem püspökségnek, sem érsekségnek 
alávetve nincs, hanem teljesen különálló egyház-
terület.3 

Egy másik eredménye Oros e római útjának, 
hogy megújíttatta a cassino-i jogközösséget és ima-
szövetséget. O maga látogatott el Cassinóba István 
apáthoz s megszerezte a cassinói kiváltságlevelek 
másolatát.4 Ez a látogatás egyszersmind érdekes 
fényt vet a magyar bencéseknek a külföldiekkel, 
főkép az anyamonostorral való összeköttetésére. 

E néhány tény is eléggé jellemző Oros apáira, 
erre a rendje érdekében fáradhatlan, erélyes egyéni-
ségre, ki a nagy, országos átalakulások (aranybulla) 
idején a pannonhalmi monostornak arra termett 
vezére volt s egyszersmind az akkori magyar köz-
életnek egyik legérdekesebb — s hozzátehetjük — 
egyik legértékesebb egyénisége. 

Balogh Albin dr. 

1 U. o. 631. (Oklevéltár.) 
2 U. o. 634. 
s U. o. 640-642. 
4 U. o. 635-637. 

^Úrakiilönlegességek nagyszerű választékban, 
H í r e s S c h a f f h a u s e n t , 
O m e g a , C i a s h ü f f e , 
E f e r n a , P a t e G k s f b . 

szerkezetek. 
Acél, ezüst v. arany, művészi 
ízléssel kidolgozott tokokban. 

Eredeti gyári árak ! -JW 

Schőnwald Imre 
óra- és ékszertelepe 

B U D A P E S T , 
Deák Ferenc-utca 21. szám. 

Törzstelep: PÉCS. 
Képes nagy árjegyzék ingyen és bérmentve. 

/ 



20. szám. R E L I G I O 379 

ügyes zsoltárok függelékéről. 
Idővel, kivált a fogság idején egyes zsoltárokhoz 

függelékek járultak. A zsoltárok értelmezői ezen 
függelékeket rend szerint jelezni szokták; de vala-
mint egyéb kérdésekben, úgy ebben is nézeteik el-
térnek egymástól. Különben kommentár használata 
nélkül is fel lehet ismerni ama függelékeket ; olvassa 
csak el valaki kellő figyelemmel az illető zsoltárok 
befejező verseit és minden nehézség nélkül rájön, 
hogy azok nem tartoznak az eredeti szöveghez, 
hanem később lettek ahhoz függesztve. A zsoltárok 
magyarázói meglehetős számú függeléket állapítanak 
meg; azok főbbjeire óhajlom a figyelmet felhívni. 

A nevezetesebb függelékek 13, 7 ; 50, 20. 21 ; 
52, 7; 68, 36. 37. és 105, 47. Aki az idézett verseket 
figyelmesen elolvassa, mindjár t észreveszi, hogy azok 
valamikor nem tartoztak az eredeti szöveghez, hanem 
csak később járultak ahhoz. 

Vannak azonban értelmezők, kik az általam 
idézett verseket nem tartják függelékeknek; így pél-
dául : Wolter, Niglutsch és Knabenbauer 13, 7 illetve 
52, 7 verseket nem fogadják el függeléknek, hanem 
az eredeti szöveghez tartozó résznek tekintik. 

Knabenbauer szerint (Commentarius in Psalmos 
61. 1.) a Vulgata «captivitas» szavának megfelelő héber 
szó általános értelemben vehető, mivel a szentírás 
több helyén ilyen értelemben van használva, t. i. 
sorsot, állapotot je lent ; akkor az idézett zsoltárvers-
nek nem az az értelme, hogy mikor Isten népének 
fogságát megszüntet i . . . ; hanem, mikor Isten népének 
soi sán, állapotán változtat, azaz a mostani nagy erkölcsi 
romlottságnak véget ve t . . . ; mivel szerinte az illető 
héber szó «notione magis generali» van használva, 
,ea locutione non necessario tempus exilii desi-
gnatur'. Csakhogy 84, 2. ugyanazon héber szóval talál-
kozunk, még pedig szoros értelemben van használva 
és nem ,notione magis generali '; ez okból valószínűbb 
azt téltételezni, hogy 13, 7 illetve 52, 7 szintén eredeti 
jelentményében veendő. 

Zenner és Wolter 50, 20. 21 vv. függelékvoltát 
tagadják. 

Zenner szerint1 ama versek nélkül a zsoltár 
befejezése nem megfelelő, továbbá a zsoltár szerke-
zete is megköveteli, hogy ama verseket a zsoltár 
befejező verseinek, nem pedig függeléknek tekintsük. 
Pedig a 19. vers sokkal megfelelőbb záradéka a 
zsoltárnak; továbbá Schlögl, ki szintén a szerkezet-
nek híve, ama verseket mégis függeléknek minősíti. 

Wolter a typikai magyarázatot hangsúlyozza. 
Senki sem tagadja annak jogosultságát, de csak a kellő 
helyeken; azonban, hogy a kérdéses hely is azok 
egyike volna, nem valószínű. Aki az 50. zsoltár be-
fejező két versét jobban szemügyre veszi, látja, hogy 

1 Die Psalmen, nach dem Urtext, herausgegeben von 
Wiesmann, I. Theil, 246. 1. 

azok később járultak az eredeti szöveghez, t. i. a 
fogság idején, mikor a zsidók ama zsoltárt isten-
tiszteletük alkalmával elkövetett bűneik élénk tuda-
tában bűnbánó lélekkel imádkozták; ekkor történt, 
hogy ama versekkel az eredeli zsoltárt megtoldották, 
hogy azokban kifejezést adjanak annak, ami akkor 
leginkább szívükön feküdt t. i. vajha a szent város 
és templom Isten irgalmából újból felépülne. 

Wolter a függelékek dolgában túlságosan merev 
felfogású, még a 105, 47. és 68, 36. 37. verseket sem 
fogadja el függelékeknek, pedig az ú jabb értelmezők 
mind kivétel nélkül azoknak minősítik. A 68, 36. 37. 
verseket Wolter képlegesen, átvitten magyarázza, de 
nincs igaza; aki ama verseket nyugodtan elolvassa 
és azok igazi értelme felett gondolkodik, belátja, 
hogy azok függelék, mely csak később járult az 
eredeti szöveghez. 

Egyértelműleg függeléknek minősítik a magya-
rázók azon verseket, melyekkel az egyes zsoltár-
könyvek bezárulnak; ezen részek 40, 14; 71, 18.19.; 
88, 53 és 105, 48. A többi függelékekre vonatkozólag 
az értelmezők műveit kell megtekinteni ; mivel azon-
ban a függelékek kérdése ez idő szerint köztük még 
eléggé megvitatva nincsen, azért akárhányszor műveik-
ben csupán egyéni felfogásukat nyilvánítják, tehát 
cum grano salis kell véleményüket fogadni. 

Győr. Paar István dr. 

T(awlinson. L köziemény. 

Az assyriologiai és a velejáró ékírás megfejté-
sének évkönyveiben Hawlinson neve csillogó betűk-
kel van megörökítve. S ezért joggal is adta neki 
elismerésül az egész tudós világ az «Assgriologia 
atyja» kitüntető jelzőt. 

Dacára annak, hogy ltawlinson nem az egyedüli 
s első azon lelkes gárdában, amely az ékiratok tit-
káról az évezredeken át összegyiilemlett sűrű fátyolt 
fellebbentette, s talán nélküle is sikerült volna ezt 
a titkol megfejteni, mindezek dacára mégis a fel-
fedezőt, illetve az ékiratok megfejtőjét tiszteljük sze-
mélyében, mert ő egészen függetlenül, minden ide-
gen beavatkozás, útbaigazítás, támogatás nélkül, igen 
sokszor még saját életét is kockára téve, a sokáig 
«rejtély»-ként szereplő ékiratok minéműségére nap-
pali fényt varázsolva, egy új tudományszaknak, a 
távoli kelet egy rég kihalt népe történetének, az 
«assyriologia»-nak veté meg alapjait. Ki is jelölte 
egyszersmind azt a helyes utat, amelyen a további 
kutatásnak haladni kell. 

Igaz ugyan, hogy e nagy embernek századik 
születésnapja már három év előtt volt (1910. április 
11.), de mivel eddigelé senki sem méltatta emlékét 
e folyóirat hasábjain, engedtessék meg, hogy utólag 
szerénységem tehesse azt, szem előtt tartva azt a 
régi elvet: «ami késik, az nem múlik.» Másrészt 
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pedig elég aktuális is Rawlinson emléke. A balkáni 
háborúval kapcsolatosan ismét előtérbe lép a sokat 
emlegetett «perzsa-iigy», és mivel Rawlinson katona, 
tudós és kitűnő diplomata is volt, akinek későbbi sze-
replése e majdnem százéves politikai üggyel szoro-
san összefügg, elég időszerű ezzel is futólagosan fog-
lalkozni. 

Sir Henry Creswicke Rawlinson 1810 április 
11-én született Chadlington-ban (Oxfordshire-ben). 
Neveltetését Wrington-ban és Earling-ben nyerte. 
Tanulmányainak befejezése után a katonai pályára 
lépett s mint 17 éves ifjú, 1827 júniusában az East 
India Company szolgálatába szegődött. 

A véletlen is úgy akarta, hogy ugyanazon a 
hajón, amelyen az ifjú Rawlinson új állomása helye, 
Rombay felé tartott, Sir John Malcolm, az ünnepelt 
diplomata és orientalista is tartózkodott, akinek barát-
sága és tanácsai irányító hatással voltak a fiatal Raw-
linson későbbi pályafutására. 

Vasszorgalommal s kitartással feküdt neki a fia-
tal angol zászlós a perzsa és ind nyelvek idiomái-
nak elsajátításához. Ebbeli tanulmányaiban pedig oly 
rohamos előmenetelt mutatott, hogy nem egészen egy 
év leforgása alatt, má r mint hivatalos tolmácsot is 
használhatták felebbvalói. 

Az angol gyarmatügyi kormány előterjesztésére, 
az anyaország 1833—39 közti években egy tisztek-
ből álló küldöttség alakítását rendelte el, melynek a 
Perzsiában levő katonai csapatokat kellett gyökere-
sen megreformálni. E küldöttségbe nyelvtudása révén 
az ifjú Rawlinson-t is beválasztották, ebben szintén 
kitüntette magát azáltal, hogy a perzsa határszéli 
törzsekből több, jól szervezett gyalogezredeket ala-
kított. 

De nemcsak ezáltal vált híressé az itjú angol 
tiszt, hanem különösen akkor kapták fel nevét, amikor 
felsőbb parancsra Teheránba ment, hogy az ottani 
angol követet a Herat-i, Vikovich nevezetű, orosz 
politikai ügynök céljairól és viselt dolgairól felvilágo-
sítsa. E hosszú utat, amely 750 angol mérföldet tett 
ki, lóháton 150 óra alatt tette meg. 

Midőn az 1838-iki afghan zavarok Angliát arra 
birták, hogy az eddig viselt perzsiai protektorátusról 
lemondjanak, Rawlinson-nak i s ind iába kellett vissza-
térnie. Itt sem maradhatott azonban sokáig. Kormánya 
őt ugyanis 1840 októberében Kandahar-i székhellyel 
ismét Afghanistan-ba angol politikai követnek nevezi 
ki. Az 1841—42-iki általános felkelés nem találta őt 
készületlenül ; már veleszületett természeténél fogva 
is, sohasem tudta magát az indiai államhivatalok 
optimismusával azonosítani s ezért nem egyszer figyel-

meztette is felebbvalóit az afghanok lappangó gyűlö-
letére. 

Az általános felkelés leverésében Rawlinson is 
kivette részét. Dacára exponált állásának, még jóval 
a forradalom kitörése előtt, egy jól szervezett perzsa 
lovascsapatot alakított magának, amelynek élén 1842 
május 29-én Kandahar ostrománál különösen kitün-
tette magát. Energikus, tapintatos felléptével és hősies 
bátorsága révén különösen kedveltté tette magát 
kormánya előtt; ezért több bel- és külföldi kitün-
tetéseket is kapott, így a többek között a perzsa nap-
és oroszlánrend első és a Durâni rend harmadik 
osztályát. E rendjeleket abban a korban európai 
ember nem is kaphatta. 

Indiai tartózkodása, de különösen későbbi gyakori 
utazásai alatt többször volt alkalma a Keletnek tör-
ténetével foglalkoznia. Már gyermekkorában vonzották 
a keleti országok és népeknek történetei, most pedig, 
hogy itt élt, 1844-ben végleg búcsút vett a katona-
ságtól, hogy teljesen orientalista tanulmányainak 
szentelje idejet s tehetségeit. 

Már első perzsiai tartózkodása alatt, amidőn 
Kirmanschah-ban állomásozott, különösen lekötötték 
figyelmét azon különös ékiratos szövegek, amelyek 
megfejtésében számos tudósnak okoskodása és meg-
fejtési kísérlete hiábavalónak bizonyult. 

E szövegek és domborműveknek létezését leg-
elsősorban a XVII-ik századnak első felében ott jár t 
Garci de Sylva y Figuera és Pietro della Valle 
utazók útleírásaiból tudta meg Európa tudós világa. 

Rawlinson csak annyit tudott mindezekről, hogy 
Grotefend egyes Achaemenida királyoknak neveit 
kibetűzte e feliratok egynémelyikéből, de egy Rask, 
Lassen és Burnouf működéséről és irodalmi tevé-
kenységéről mitsem tudott. 

Ezért orientalista tanulmányaiban egészen magára 
volt hagyatva; s midőn végre 1836-ban alkalom 
kínálkozott Grotefend és Sl. Martin eredményeivel 
is megismerkednie, a jól végzett munka feletti örö-
mében a nagy nyilvánosság elé állhatott, azzal a 
kijelentéssel, hogy ő is ugyanazt érte el, egészen 
függetlenül, sőt egynéhány dologban még többet is 
tud kortársainál. 

Különösen az Elwend-i feliratok voltak azok, 
melyeknek szorgos tanulmányozása alatt hasonló 
eredményre vezették Rawlinson-t, mint 33 évvel 
ezelőtt Grotefend-et, amikor Darius, Hystaspes és 
Xerxes neveit sikerült neki kibetűznie. 

Ezen tanulmányaival egyidejűleg, szorgalmasan 
forgatta a Zend, Pehlevi és Sanskrit nyelvkönyve-
ket, mert, véleménye szerint, ezeknek segélyével 
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könnyebben értheti meg az óperzsa ékiratos szö-
vegeket. 

Miután már e nyelvek alapelemeit magáévá tette, 
minden idejének felhasználásával Darius Hystaspes 
nagy, Behistun melletti feliratának megfejtéséhez lát, 
amely Kirmcinschah-töl északkeleti irányban, egy angol 
mértföldnyire terült el, a síkságból kiemelkedő me-
redek sziklacsoportozaton. A síkság szintjétől szá-
mítva, 500 lábnyi szédítő magasságban van e hires 
felirat elhelyezve. 

E felirat hű lemásolásának nehéz munkálatairól 
némi fogalmat alkothatunk magunknak, ha felemlít-
jük, hogy M. M. Cosle és Flandie francia tudósok 
eredménytelenül tértek vissza onnan, mert jelenté-
seikből kitűnt, hogy a felirat lemásolása, az elhárít-
hatatlan akadályok miatt teljesen lehetetlen. Ezeket 
a francia kormány küldötte volt a távoli országokba. 

Ami nem sikerült .a francia kiküldötteknek, azt 
Rawlinson szívós kitartásának, halálmegvető bátor-
ságának és emberfeletti szívósságának sikerült elér-
nie. 1838. j anuár hó 1-én már el is küldhette a ne-
vezett sziklafelirat első két paragrafusának fordítá-
sát és ennek magyarázatait a Londonban székelő 
ázsiai társaságnak. Általános elismerés és bámulat 
tárgya volt az ifjú tisztnek ebbéli munkája. Az elért 
eredményeken felbuzdulva, nem hagyta abban a már 
megkezdett munkát , hanem kettőzött erővel és szor-
galommal tovább másolta a feliratrészeket, úgy, hogy 
az 1839-ik év közepéig már az egész szöveg hű má-
solatának birtokában volt. Munkájának előrehaladott-
ságát hiven közölte a londoni társasággal, amely 
ezeket összegyűjtve, az egésznek szakszerű feldolgo-
zására buzdította Rawlinsont. 

Levelei közül az utolsó 1839. augusztusában kell, 
ennek beérkezte után valamennyit egy nyilvános 
vitaülésen ismertették a nagy közönséggel. A gyűlés 
lefolyását pedig a londoni Athenaeum 1840. j anuár 
25-iki száma örökítette meg. 

Ezen tanulmányok és hivatásszerű kötelességei 
mellett, még szakított az ifjú Rawlinson időt magá-
nak Kurdistan és Susiana geográfiai tanulmányozá-
sára is. 

Kiváló geográfiai érzékéről és szakismeretéről 
fényes tanúbizonyságot tesznek még azon jelentések 
és tanulmányok is, melyeknek kidolgozásában hiven 
látjuk citálva a klasszikus ókor, a bizánci és arab 
földrajzi írók műveit. Ebbéli tanulmányai leginkább a 
Journal of the Royal Geographical Society évfolya-
maiban láttak napvilágot. A földrajzi tudomány 

fejlesztésének érdekében tett nagyszerű munkássá-
gáért, a londoni királyi földrajzi társaság 1839-ben 
az alapítók nagy aranyérmével tisztelte meg. 

Slöhr Géza Ker. János. 

H E V. K Ö N Y V K R I T I K A 
• 0 

N a g y I m r e L e ó : A k r i s z t u s i l é l e k . I. Rpest 
229. 1. Ára 4 kor. Liguori szent Alfonznak : «La vera 
sposa di Gesu Christo» c. művének magyar nyelven 
való átdolgozása. A szent elsősorban szerzetesnőknek 
és szerzeteseknek szánta, de maga is írta művének 
előszavában, hogy a világiak is megtalálják benne a 
nekik valót. Hisz' minden lélek Jézus jegyese kell, 
hogy legyen. S e jegyeseknek való művét a jegyes-
nek finoman megérző s bensőségesen megértő lelkü-
letével is irta meg szent Alfonz. Mintha jegyesi 
ajándéknak szánta volna, melynek minden fejezete 
egy-egy drágagyöngy abba a koronába, mely a jegyest 
díszíti. Nászéneknek mondanám, melyben a lélek-
jegyes iránti féltékeny, jóakaró szeretet lüktet. Azért 
megszólaltatja mélyen érző szivének sokváltozatú orgo-
náját és fülbemászó polifoniában gyönyörködteti a 
jegyest. A szent szerzőnek valóban egyik legkelle-
mesebb olvasmányú műve, mely nemcsak szép lelké-
ről, hanem nagy olvasottságáról is tanúskodik. Való-
ságos példatár és szentírási idézettár a fejezetek 
cimeiben jelzett tárgyakról. S oly tárgyak, melyek 
mindenkit érdekelnek, aki lelki életet él vagy lelki 
vezetésre van hivatva. 

A fordító úr azért hasznos munkát végzett és 
munkáját jól is végezte el. Hogy nem egyszerű for-
dítást nyújtott, hanem átdolgozást, úgy adván elő a 
nagy egyháztanító gondolatait, «miként ő tenné, lia 
most és magyar földön élne,» csak helyeselni tudjuk. 
Törekvése sikerült is. Az elévült dolgok elmaradtak: 
helyükbe sok hasznos dolog került, mint pl. a böjti 
rend nálunk Magyarországban a legutolsó felmen-
tések alapján. 

A m ű olvashatósága is nyert az által, hogy az 
eredetinek túlhosszú fejezeteit és bekezdéseit kiseb-
bekre osztotta fel. Az átdolgozás mindvégig gördü-
lékeny irállyal és tiszta magyarsággal tűnik ki. A «fele-
barátunkat szeretnénk» féle kitét, «szeretnők» helyeit, 
inkább tollhibának tűnik fel. A 9. lapon olvasható 
érthetetlenség «hírül hozták neki, hogy Dioklétián 
császár császárnőnek és Maximilián császár fele-
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ségének szánta» megszűnik, ha az «és« után «pedig»-et 
is olvasunk. A 19. lapon említett Eustochia neve 
Eustochium. Az una-uni szép mondásának fordításá-
ban a lelket meg kellett volna említeni. A német 
fordítás meghagyta eredetiben. Az «Eggyé» egyúttal 
értelemzavaró sajtóhiba Egy-é helyett (37. 1.) Áldoz-
zon fel kiki valamit Istennek az ebédlőben — szent 
Benedek szabályaiból való. Az ugyanolt (161. 1.) 
említett «likőr» helyett inkább sört szeretnénk olvasni 
az antialkoholizmus érájában, amely elsősorban ép 
a «likörök» ellen harcol. A szentírási idézeteknél a 
fejezetet a szám mellé tett vesszővel, a verset ponttal 
szoktuk jelezni. A szent könyvek jelzésében legyünk 
következetesek, tehát a magyar neveik kezdőbetűit 
használjuk s mindig ugyanazokat (V. ö. M. Mt. Máté.) 

Ezeket az apróságokat csak azért mondottuk el, 
mert a fordító úr a II. kötetet is mielőbb kiadni 
szándékozik. Ez terjedelmesebb és azért ára 5 kor. 
lesz. A két kötet egyszerre 8 kor.-ért rendelhető meg 
a fordítónál (Kiskunmajsa). A lelki olvasmányokban 
annyira szegény i rodalmunk nevében is örömmel 
köszöntjük már most a jelzett II. kötetet is. 

Budapest. 
Babura László dr. 

G. P a l a u t c : A s z o c i o l ó g i a v á z l a t a . A francia 
eredetinek ötödik kiadása után fordította Mikes 
Lajos dr. Budapest, 1912. 234 1. A Franklin-Társulat 
kiadása. 

A Franklin-Társulat, mely a «Kultura és Tudo-
mány» című vállalatával időszerű, ismeretterjesztő 
könyveket ad ki, ez alkalommal nagyon sovány 
falattal kedveskedett a maga közönségének. Ugyanis 
Palante azok közé a szociológusok közé tartozik, 
akik szerint szociológia alatt csak a legelvontabb 
értelemben vett társadalomtudományt kell érteni, 
mely a konkrét társadalmakra vonatkozó konkrét 
tudnivalókat figyelmen kívül hagyja. így tehát könyve 
a szociológiának csak áltatános részét adja, a speciális 
társadalomtudománynak anyagát pedig a különféle 
szomszédos tudományszakok körébe utalja. Ezáltal 
természetesen nagy szegénységre és soványságra itéli 
el a maga szociológiáját s a tájékozatlan olvasó ily 
könyvek alapján joggal vonhatná kétségbe ezen tudo-
mánynak létjogosultságát. 

Minthogy az egész társadalomtudomány a leg-
érdekesebb földi lénnyel, az emberrel foglalkozik és 
így egészben véve érdekes, érdekes az a kevés anyag 
is, amit Palante eme könyvben összeszed és előad. 
A szociológia mibenlétéről szóló bevezető rész után 
négy csoportban szól a társadalmak alakulásá-
ról, íenmaradásáról, evolúciójáról és elpusztulásáról. 
Minderről igen jó megfigyeléseket találni a nagy 
társadalomtudományi ix-odalomban és Palantenak 
kétségtelen érdeme, hogy eme megfigyeléseket egybe-
foglalta. Ilyen helyes megállapítások például, hogy az 
egyszer megalakult társadalom makacsul ragaszkodik 

fenmaradásához s e célból sokszor becstelen esz-
közöktől sem riad vissza. Minden társadalomban 
centrifugális és centripetális erők működnek s ez 
utóbbiaknak győzniök kell, különben vége a társa-
dalomnak. A közülethez is kell alkalmazkodnia, ha 
élni akar és az olyan társadalmak, melyek hasznos 
működést fejtenek ki, nagy rázkódtatásokat is ki-
bírnak. A társadalomnak differenciálódnia kell, kellő 
szerveket kell a maga kebelében kifejlesztenie, melyek 
a különféle teendőket gyorsabban és pontosabban 
végzik el, mint ahogy az egész tenné. Az evolúció 
nem automatikusan megy végbe, hanem elsősorban 
azon eszmék, célok erejével, melyet az emberek 
maguk elé tűznek s melyek előbb homályosak szok-
tak lenni és csak később domborodnak ki egész 
mivoltukban. A fejlődés menetében nagy szerepe van 
a társadalmi utánzásnak, mely egyformaságot igyek-
szik teremteni a társadalom egész testében ; ezt a 
tendenciát azonban erősen ellensúlyozza a Spencer-
féle dilferenciációs igyekezet és nehezen tudható meg, 
hogy a kettő közül végeredményben melyik lesz 
erősebb. Veszélybe dönli vagy teljesen felbontja a 
társadalmakat az élősdieknek elhatalmasodása, a 
találékonyság csökkenése, a gazdasági fecsérlés, az 
alkalmatlanoknak felülkerekedése, bizonyos szervnek 
túltengése és a külső elnyomás. 

A t. olvasó láthatja, hogy szerző a társadalmak-
nak csupán a kinematikáját vázolja, míg a társada-
lomnak mibenlétéről, természetéről mit sem mond, 
vagyis, mint mondani szokás: statikája nincsen. Még 
a családról és az államról sem értekezik, jóllehet 
elismeri, hogy ezek természetes társaságok. 

Egyébként Palante nem lelkesedik a társulásért, 
a szolidaritásért, hanem határozott ellenszenvvel 
nyilatkozik a társasélet mindennemű megnyilatkozá-
sáról. Úgy ír a társadalmakról, ahogy Schopenhauer 
írna az emberi élet örömeiről. A társulásban az 
emberi egyénnek lefokozását látja, mert a társaság 
ellensége az egyéniségnek, csodalényt csinál az em-
berből, sőt a kadaver nívójára igyekszik őt lesiilyesz-
teni. A társulásnak jó oldalait Palante nem látja és 
azokat egy szóval sem méltányolja. Az ő álláspontja 
a Nietzsche-féle túlhajtott individualismus, mely 
utálja az emberi társadalmakat. Ennek megfelelő 
aztán szerzőnek világnézlete is. A könyv egész folya-
mán készakarva tartózkodik mindennemű értékelés-
től, mintha világnézleti zsinórmértéke nem is volna. 
Hogy például miben áll a fejlődés, mikor kell azt 
jónak tekinteni, mikor rossznak, mikor egészséges-
nek, mikor betegnek, arról nem hallunk semmit. 
A társadalmi életnek értékeiről, gyümölcseiről véle-
ményt nem kockáztat. Csak a végén tárja fel lelkét, 
melyet Nietzschenek őrült tanítása megmérgezett. 
A végén tör ki belőle, hogy : «nem kellenek dogmák, 
nem az egyén védelme, társadalmi gyámság alá 
helyezése. Az istenek meghaltak, a vallások meg-
hallak». Mindenesetre furcsa egy szociológiai meg-
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állapítás; olyan, mintha egy csillagász megállapítaná, 
hogy a nap és a hold meghaltak, nincsenek többé, 
ilyet csak őrült vagy részeg ember mondhat. 

A könyv ezzel a buzdítással végződik: «Ha 
zátonyra jutottunk bárkánkkal, hát csak előre! 
Fogunkat szorítsuk össze ! Nyissuk ki szemünket ! 
És erős kézzel ragadjuk meg a kormányt! Áthala-
dunk az erkölcsön, összepréseljük (jaj neked, erkölcs !), 
talán le is gázoljuk így megmaradt erkölcsi énünket 
(nem lesz nehéz feladat !), minthogy megyünk, mint-
hogy kóválygunk (az már igaz!), de mi jelentőségünk 
van nekünk?» (még igazabb!) 

Jehlicska Ferenc dr. 

Josepli Kleutgeii S. J. Die Glaubenspflicht 
des Katholiken. Sonderabdruck aus der «Theolo-
gie der Vorzeit». Neu herausgegeben und durch eine 
system. Ubersicht über die Lehrkundgebungen der 
Kirche vermehrt von dr. Alfred Molitor. Paderborn, 
Schöningh, 1912. (VI+220 1.) 

Kleutgennek «Theologie der Vorzeit»-ját hírből 
minden theologus ismeri, de csak kevésnek könyv-
tárában van meg s még kevesebben forgatják. Moli-
tor «Ehrenptlicht»-nek mondja, hogy Kleutgen mun-
káit olvassák, használják s a Teolog. d. Vorzeitot 
ugyancsak kihasználja most a «Minimismus» ellen, 
mely a Los von Rom mozgalom révén került ismét 
szóba a németországi hittudományi irodalomban. 
Wieland Konstantinnak, az egykori kath. káplán-
nak, most ügyvédnek munkájára: «Eine deutsche Ab-
rechnung mit Rom» (München, Rieger 1911.) csat-
tanós válasz a Molitor kiadása. Az efféle tételek 
ellen : «die Glaubenspflicht des kathol. Christen ist 
beschränkt auf solche Lehrsätze, welche von dem 
kirchlichen Lehramt mit göttlicher Autorität als von 
Gott selbst in Christus oder durch die Apostel ge-
offenbarte Wahrheiten verkündet werden» (Wieland 
i. m. 28.), «jeder Versuch, die Glaubenspflicht auch 
auf die fehlbaren Lehren, auf Enzykliken, Syllabusse, 
Motu-proprio — Erlasse, die nicht ex cathedra er-
folgt sind, auszudehnen, ist ein frevelhaftes Attentat 
auf die Reinheit des apostolischen Glaubens und auf 
die Freiheit des christlichen Gewissens» (i. m. VIII.). — 
Moli tor Kleutgen művéből azon részeket közli, ame-
lyek a Szentírásban és hagyományban foglalt «Ver-
bum üei»-ről, az egyházi tanításnak olyan orgánu-
mairól szólanak, minők a hitvallások, a «consensus 
Iheologorum», az egész földön elterjedt egyház taní-
tásai stb. Függelékül egy Index van csatolva: Index 
systematicus rerum, quae cum dogmate cohaerent, 
mely Denzingernek (f 1883) Enchiridion symbolorum 
et definitionum művéből átvéve latin és kiváló gond-
dal készített német szövegben adja (Revelatio, Ec-
clesia, Romanus Pontifex, Deus meus, Deus trinus, 
Creatio, Elevatio et lapssus, Christus redemptor, 
Iustificatio, Consummatio fejezetek alatt) a katho-
likus ember tudni — és tennivalóit. w. 

Pannonhalma a imilthan és napjainkban. 
1913. 55 lap, 12°. (11 képpel.) Ára 50 fillér. 

Ezt a kis füzetet a pannonhalmi bencés kon-
ventegyik tagja irta meg; kalauz akar lenni a Pannon-
halmát felkereső turisták részére, de beillik egy dió-
héjmonografiának is. Az I. fejezet Pannonhalma tör-
ténetéről nyújt világos áttekintést (3—20. 1.), amely-
nek során szent Márton születését is a Pannonhalma 
helyén volt Sabaria Sicca-nak vindikálja a szerző. 
A II. fejezet a monostorépület építési történetét 
beszéli el, konstatálva azt, hogy a mai épület egyes 
részei különféle építési periódusoknak maradványai. 
Felemlíti szerző itt azt is, hogy a Pannonhalma szót 
a XIX. században Guzmics Izidor hozta forgalomba, 
azelőtt Szentmárton volt a neve, de a Pannonhalma 
névnek megfelelő nions (sacerj Pannoniae volt az 
ősi név. A III. fejezet a pannonhalmi székesegyház 
építési történetét mondja el és a mai templomnak 
hű leírását adja. Géza alapítása után fatemplom 
állott itt, majd Szent István alatt bazilika-stílben épült 
kőtemplom (ebből csak az altemplom őrizett meg 
némely részeket); ennek leégése után Dávid (1137) 
és Oros (1221) apátok román, illetőleg átmeneti 
(román-gót) stílű fényes, új bazilikát és kereszt-
folyosót építenek, amely lényegében ma is fennáll 
némi későbbi toldásokkal és átalakításokkal, ami 
főleg Storno műépítész szerencsés restaurációjának 
(1808—1875.) köszönhető. A IV. fejezet a központi 
könyvtárról, kép- és régiséglárról nyújt érdekes le-
írást. 

A füzetnek a rendes kalauznivón erősen felül-
emelkedő, irodalmi értéke van, amely azonban a 
turistának is hasznos szolgálatot fog tenni, ha útja 
Pannonhalma felé viszi. 

Kapható Pannonhalmán, a Szent Gellért ifjúsági 
pasztorációs folyóirat kiadóhivatalánál és Pápán 
Hajnóczky Árpád könyvkereskedésében. H. 

VI. KATHOLIKUS VILAGSZEMLE 

Olaszország. 
Az új altemplom felszentelése Monte-Cassino-

ban. Május 8-án ment végbe a beuroni bencés művé-
szek által restaurált monte-cassino altemplom felszente-
lése. A szentelést P. Gasparri bibornok, pápai legátus 
végezte. Jelen voltak Bonazzi benevenli érsek, Serafini 
cimz. seleuciai érsek és az egész világról egybegyűlt 
bencés apátok. Az ünnepi pontificalis misét Gasparri 
legátus tartotta, P. Schultz Ildefonz pedig prédikált. 

Szent Benedeknek és húgának szent Scholasztikának 
szent testei eddig a főoltár alatt pihentek; május 4-én 
azonban ezen ereklyéket átvitték a restaurált altemplomba, 
amelyei május 8-án szentelt fél a biboros-legátus. 

A crypta-felszentelés alkalmából Diamare György 
monté-cassino-i apát a szent atyához hódoló sürgönyt 



384 RiELIGIO LXXII. évf. 1913. 

küldött az egybegyűlt pralatus-ok nevében, amire a 
Szentatya nevében Merry del Val válaszolt. 

Inkompatibilitás a katonatiszti állás és a 
szabadkőművesség közt. Fara tábornok, a tripoliszi 
hős hadvezér, a múlt hetekben kilépett az olasz szabad-
kőművességből, nem akarván tűrni azt, hogy a szabad-
kőművesek járszalagon vezessék őt katonai dolgokban. 
Most a Tribuna cimű római antiklerikális lap egy 
magasrangú katonatiszttől levelet közöl, amelyben azt 
helyteleníti, hogy katonák is belépnek a szabadkőművesek 
közé. 

A Tribuna, ezen levélhez fűzött kommentárjában, 
maga is igazat ad a levélírónak és reámutat arra, hogy a 
szabadkőművességbe való belépést a katonai szabályok 
tiltják, és csak újabban kapott lábra ezen tilalomnak 
megszegése. Majd így folytatja a Tribuna : 

«Kívánjuk, hogy ne legyenek már titkos társulatok 
a XX. században. Bármilyen célt is követnek ezek, a 
titkosság maga gyanúsakká teszi őket. Ettől ami személyes 
nézőpontunktól el is tekintve, teljesen megengedhetetlen-
nek tartjuk, hogy szabadkőművesi függés alatt álljon az, 
aki olyan más fegyelemnek van alávetve, melyen a haza 
biztossága nyugszik. A hadsereg és haditengerészet 
tisztjeinek fel kell ismerniök, hogy vissza kell utasí-
taniok a páholyokba való belépésre hozzájuk intézett 
felszólításokat, mint amelyek az ő katonai esküjök sérel-
mére vezet.» 

Az olasz senatusban május 9-én Santini senátor, a 
senátus túlnyomó többségének helyeslése mellett, mutatta 
ki a katonatiszti állás és a titkos társulathoz való tar-
tozás közt levő összeférhetlenséget. Santini a Fara-eseten 
kívül felemlítette azt is, hogy, mikor a most lefolyt 
olasz-török háborúban Ameglio admiralis Rodus-ban, a 
psitos-i csata után egy beszédében azt mondta, hogy 
Isten akarata nélkül semmi sem történik a világon, a 
szabadkőművesek itthon ellene támadtak, mert egy 
tábornok Isten nevét merte emlegetni. Felemlíti Fortis 
képviselő esetét is, aki szabadkőműves létére is kijelen-
teni merte egy programbeszédjében, hogy az olaszok 
soha sem viseltek vallásháborút, sem a vallás érdekében, 
sem ellene. Ezen beszéde miatt a szabadkőművesek 
Fortis-1 kizárták a páholyból. Santini fejtegetéseihez 
Mórra di Lavriano senátor is hozzájárult és mindketten a 
senátus zajos helyeslése mellett sürgették, hogy a had-
ügyminiszter és a tengerészetügyi miniszter intézked-
jenek a titkos társulatok elveinek a hadseregbe való 
infiltrációja ellen, és azon hiedelem kiirtása céljából, 
mintha a titkos társulatokba való belépés a katonatiszti 
karriér biztosításához szükséges volna. 

Franciaország. 
Az orléans-i «laikus» Jeanne d'Arc ünneplés 

kudarca. Rabier polgármester örülhet legújabb mes-
termüvének : a szeparációnak a körmenetek kategóriá-
jában. Az orléans-i érsek tilalmára az orléans-i papság 
és az egyházhoz hü világiak teljesen tartózkodtak a 
május 8-iki ünnepléstől; kisült az, hogy «laikus» erővel 
és «szeparácio»-val lehet talán mindenféle dolgot csi-
nálni, de egyet nem lehet : méltóképen ünnepelni egy 
szentéletű, az egyház által már boldoggá is avatott nem-
zeti hőst abból a korból, amikor még egész Francia-
ország, az egész francia nemzet hű gyermeke volt a 

kath. egyháznak, valóban «filia primogenita Ecclesiae.» 
Hogyan is gondolhatta Rabier hárompontos testvér, 
hogy ő az ő városi hivatalnokaival, tűzoltóival, lövész-
egyleteivel, tornaegyleteivel és szabadkőműves páholy-
delegációival lelkes ünneplést rendezhet a szűzies, szent 
pásztorleányzónak ? 

Hát megtörtént a «laikus» ünneplés. A «cortège 
civil» (polgári menet) a városházán gyülekezett, délben 
útnak indult : a fent elősorolt és hasonló egyesületek, 
zenekarokkal végigvonultak a kijelölt úton az orléansi 
szűz szobrához, a házak ablakai csukva, sehol semmi 
privát dísz, semmi nyoma az önkéntes, «zajos» ünnep-
lésnek, az utcákon igen kevés ember ácsorog; meglát-
szott a városon, hogy nem akar tudni az ünneplésről, 
a keresztény szentnek pogány ünnepléséről. Az orléansi 
szűznek történelmi nevezetességű hadilobogója hiány-
zott a menetből, ehelyett egy rendőr egy másik kis 
zászlót vitt a menet élén. 

Belgium. 
Mercier biboros filozófiai előadása a belga 

király előtt. Május 10-én Bruxelles-ben a «Tudományok 
és művészetek egyesülete» ülést tartott, amelyen a király, 
a közokt. miniszter és előkelő közönség gyűlt egybe. 
Mercier biboros, az egyesület tagja, előadást tartott az 
idealizmus ébredéséről. Előadásában kifejtette a biboros, 
hogy minden filozófia köteles figyelembe venni az em-
beri öntudat tényeinek egységét, és hogy véget kell vetni 
azon szakadásnak, amely eddig fennállott az elmélet és 
gyakorlat között, a tudományok és az erkölcs közt. Bá-
mutatott továbbá az idealizmus hatalmas felébredésére, 
amelynek tanúi vagyunk, és amelynek egyik tanúbi-
zonysága Rergson-nak filozofiája, mert ez is egyesíteni 
igyekszik az öntudat tényeit. Beszédének végén Wilbois 
szavaira utal, amelyekkel az emberi öntudat egységességét 
az egységes kinyilatkoztatásra és a theologiai erényekre 
vezeti vissza. 

Mercier biboros előadását a jelenlevők néma csend-
ben hallgatták meg, a végén pedig tapssal fejezték ki 
tetszésöket ; a belga király is kifejezte köszönetét a bi-
bornok előtt. 

Nagy-Britannia. 
A nők szavazati jogát az angol alsóház el-

vetette. A militans suffragettek, a mult hét esemé-
nyein szemlét tartva, veszteség-számlájukon elkönyvel-
hetik a nők szavazati jogának háttérbe szorulását. Május 
6-án volt az emlékezetes ülés a «house of commons»-
ban. Három év előtt ugyanitt 110 szótöbbséget kapott 
már a nők szavazati jogát kimondó bill («Conciliation 
bill»), most pedig 47 szótöbbséggel elvetették a nők 
szavazati jogát tartalmazó Dickinson-biU-i. A kettő közt 
az a különbség, hogy míg a «Conciliation-bill» (1910) 
csupán 1,000.000 nőnek, tehát a jobb osztályokhoz tar-
tozó nőknek, akarta csak megadni a szavazati jogot, 
addig a mostani Dickinson-bill egyszerre 6,000.000 nő-
nek kívánta megadni. Maga a lord chancellor, Lloyd 
George, ki hive a nők választójogának, bevallotta, hogy 
az 1910. évi Conciliation-bill ellen az angol kormány 
torpedót lőtt ki akkor, amikor a férfiak választójogá-
nak kiteijesztésére benyújtotta időközben a «franchise 
bill»-t. Ezóta ugyanis még a női választójogot elvileg 
nem ellenző férfiúk sem mutattak hajlandóságot a nők 
választójogának nagyobb mérvben való megadására és 
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többen közülök meg sem jelentek az ülésen (Halfour, 
Bonar Law stb.). 

Érdekes volt a parlamenti tárgyalás azért is, mert 
IJoyd George-on kívül kevesen és csak futólag emlé-
keztek meg a suífragettek garázdálkodásáról, (épen más-
nap a Szent Pál-templomot akarták felrobbantani), sőt 
kijelentették, hogy ezen, aránylag kevés, eszeveszett 
nőnek túlkapásai miatt nem volna szabad elütni a 
nők összességét olyan dologtól, amihez valóban joguk 
volna. 

A adebate» során pro és contra elhangzott érvek 
meglehetősen közhelyek voltak. A Tablet joggal ilyen 
hatástalan közhelynek mondja azt az érvet is, hogy, 
mivel a nők nem katonáskodnak, azért nem is lehet 
nekik választói jogot adni, és reámutat arra, hogy ez 
csak felkapása egyik exkluzive férfi-foglalkozásnak és 
azután annak önkényes és exkluzív kapcsolatba hozása 
a választói joggal, ilyen alapon exkluzive a nőknek is 
lehelne vindikálni a választói jogot és megtagadni a 
férfiaktól, mert hiszen vannak exkluzive női foglalkozá-
sok is (gyermekszülés, dajkálás slb.), melyek legalább 
is épen olyan szükségesek az állam fentarlásához, mint 
a katonáskodás. 

Asquith kormányelnök, aki ellensége a női választó-
jognak, ezúttal nem hozott fel elvi ellenvetéseket. Ö a 
gyakorlati politikus szemüvegén át nézve a dolgot, azt 
hiányolta, hogy a jelenlegi választókat még ez iránt 
nem is kérdezték meg; továbbá hiányzik ehhez a 
reformhoz az, ami minden választójogi kiterjesztéshez 
kell, t. i. annak tisztázása, vájjon azoknak túlnyomó 
többsége, akikre kiterjesztendő lenne a választói jog, 
kivánja-e azt? másrészt pedig azért sem sürgős ez a 
dolog, mert a nők érdekei a parlamentben nem szen-
vedlek eddig sem rövidséget, bár direkt képviselőtök 
nem volt. 

Denique a brittek egyelőre nem találják sürgősnek 
a «votes for women» megadását, ő előttük is a férfiak 
általános választójogának sfinxe áll, amelynek esélyeit 
nem akarják még bizonytalanabbakká tenni ilyen «lova-
gias» kísérletezés által. 

A manchesteri anglikán püspök a redempto-
risták ellen. Néhány redemptorista atya nemrégiben 
missziót tartott Burnley városban, amely alkalommal 
egy katholikus nőnek, ki a kath. plébános elkerülésével 
kötött házasságot, azt hagyták meg, hogy váljon el fér-
jétől, mert házassága a «Ne temere» decretum folytán 
érvénytelen. A manchester-i anglikán püspök ez ellen 
tiltakozást tett közzé és pedig azzal az érveléssel, hogy 
akik a szóban levő házasságok érvényességét tagadják, 
az ország törvényét megsértik, amely azokat érvénye-
seknek ismeri el. 

Az anglikán Cluircli Times hibásnak látja a man-
chester-i püspök érvelését, mert a püspök az állam 
védelmezőjének csap fel, ami másoknak a dolga, és 
ahelyett, hogy az anglikán egyház részéről utasítaná el a 
redemptoristák felfogását, az állam álláspontjára helyez-
kedik és azáltal a vallási szabadság elvét sérti meg. 
Mert a vallásszabadság szempontjából minden vallás 
lelkészének szabadnak kell lenni abban az irányban, 
hogy ő helyeselje vagy helyteleníthesse azon házassá-
gokat, amelyek az egyház törvényének sérelmével köt-
tetnek. 

Fülöp-szigetek' 
A laikus iskola pusztításai a Fülöp-szigeteken. 

A Fülöp-szigetek 1898 óla az északamerikai Egyesült-
Államokhoz tartoznak ; az Unióbeli kormány hamarosan 
rendet csinált és nagyarányú intézkedéseket tett a szi-
getek lakóinak (a «filippino»-knak) kulturális felsegíté-
sére. E célból mindenfelé állami iskolákat («public 
school») emelt, amelyek a legmodernebbül vannak be-
rendezve. De ezek az állami iskolák laikus iskolák. 
Isten nevét azokban nem is említik, úgy hogy a belölök 
kikerült ifjúság is teljesen vallás nélkül nő fel. Az is-
kolai felügyelet majdnem teljesen protestáns hitű ame-
rikaiaknak kezében van; a tanítók benszülöttek ugyan, 
de vallástalanok, alig egy-kettő jár templomba. Az is-
kolásgyermekek szüleitől nem igen lehet várni, hogy 
ők tanítsák a vallásra gyermekeiket, mert ő köztök is 
óriási a vallási tudatlanság, pedig egyébként a Fülöp-
szigetek lehetnének az Eldorado-ja a kath. egyháznak, 
mert ez az egyetlen része Ázsiának, ahol az őslakók 
mind megtérlek és katholikusokká lettek. 

Nagyon sokat ártott a vallás ügyének az, hogy 
1903-ban az amerikai kormány kényszerítette az Agoston-
rendi spanyol szerzeteseket a Fülöp szigetek elhagyására 
és a nyomukba jövő Mill-Hill-i és egyéb angol kath. mis-
sionáriusok nein képesek az óriási munkaterhet elvál-
lalni. 

VII. HÍREK A TUDOMÁNY VILÁGÁBÓL 

lígy új Konstantin-féle Krisztus-monogramni. 
Eddig úgy tudtuk, hogy Nagy-Konstantin az általa ké-
szített labarumra a görög chi (X) és ro (P) betűkből 
álló monogrammot(íí?) alkalmaztatott. Ezt nevezte a 
keresztény archaeologia a Konstantin-féle chrismon-
nak, Krisztus-monogram innak. 

De J. Maurice már 1900-ban utalt a sisciai római 
pénzverdében (317—320. é.) vert császári érmekre, ame-
lyeken a XP monogrammon kívül egy látszólag XI 
lchi ésjótaj betűkből álló monogrammal is találkozunk; 
ugyanilyen monogramul fordul elő a Tarragona-ban 
(320—324. é.) és Thessalonica-ban vert érmeken is. Ezen 
XI (helyesebben: >k) clirismon-ban a I betű felső vége 
gombban végződik, néha pedig mint a horgonynak két 
kampója lefelé hajlik. J. Maurice eddig ezt a & mo-
nogrammot Jesus Christos rövidítésének vette, de leg-
újabban megjelent művében (Numismatique constanli-
nienne) előadott véleménye szerint ez a második Krisztus-
monogramm a tulajdonképeni Konstantin-monogramm, 
és benne a függélyes I nem jótát, hanem a keresztet 
jelenti, amelyet egy lieraldikailag átformált horgonnyal 
jeleztek, viszont a horgony már a 300. év előtt is ikonogra-
fikus szimbóluma volt a keresztnek. Eszerint a & mo-
nogramra nem Jesus Christus-t, h a n e m signum Christi-t 
jelent. így lehet most megérteni Lactantius-nak a laba-
rumról adott leírását (De mortibus perse, c. 44.) : 

«Commonitus est in quiete Constantinus, ut coe-
leste signum Dei notaret in scutis atque ila proelium 
committeret. Fecit ut iussus est, et transversa X littera, 
summo capite circumflexo, Chr i s tum in scut is notai.» 
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J. Maurice szerint a «transversa summo cap i le 
circumflexo» szavak a chi betűt átvágó, horgony-alakú 
jótá-t jelentik, olyan kivitelben, hogy a fent gombban 
végződő jóta nem is jótá-nak, hanem két lefelé hajló 
kampóval biró horgonynak tekintendő és jelképesen 
Krisztus keresztjét ábrázolja. Valószinü tehát, hogy Kon-
stantin az égi látomásban szintén Krisztus ilyen alakú 
keresztjét és Krisztus nevének kezdőbetűjét (X) látta 
egybefonódva. Másszóval a Konstantin-féle igazi mo-
nogramra nem egy epigrafikus ligatura (ÍÍ? = X + P), 
hanem egy ikonográfiái szimbólum = anchora, 
veluti crux Christi). 

P. Batiffol f. é. május 8-án a francia régészeti tár-
sulathoz intézett levélben magáévá teszi J. Maurice új 
magyarázatát, és azon véleményét nyilvánítja, hogy a 
4í monogrammban végre felfedeztük a 312. évben látott 
«coeleste signum»-ot, amelyet Konstantin a katonáinak 
pajzsaira vésetett; míg a másik XP chrismon-t, Euse-
bius (Vita Const. I, 3) szerint a labarum csúcsára alkal-
mazta. 

J. Maurice felfogása igen elfogadhatónak látszik. 
A «Dictionnaire </' Archéologie Chrétienne» legutolsó (1912. 
é.) füzetében az ő sziszeki keresztjeiről már részletesen 
tárgyalt Dom Leclercq, de persze a bütykös jótá-nak 
ez a magyarázata ott még említve sincs, mert akkor 
ez a magyarázat még nem volt ismeretes. 

I. Duna jobbparlja (összes népesség : 3,084.404) : 

M I » VIII. V E G Y E S E K 

Magyarország népességének vallásstatiszti-
kája. A «Magyar Statisztikai Évkönyv»-nek XIX.-ik 
évfolyama (1911.) dolgozta fel az országnak a legutóbbi 
népszámlálás alapján előálló vallási adatait. Ezekből 
olvasóink okulására egyet-mást közölni jónak látunk 
közvetlenül a fenti hivatalos kiadványból. 

Az ország össznépessége (Horvát- és Szlavonország 
nélkül) 18,264.523, akik közül 

latin szert. kath. 
görög szert. kath. 
református 
ágost. hitv. evang. 
görög keleti 
unitárius 
izraelita ... ... 
egyéb .. 

9,010.305 
2,007.916 
2,600.381 
1,306.384 
2,333.979 

74.275 
911.227 

17.066 

(49°/o) 
(ll°/o) 

(14-3°/o) 
(7-1 "/o) 

(12 -8°/o) 
(0-4°/o) 

(5°/o) 
(0-1 °/o) 

Horvát- és Szlavonországokban : 1,877.833 latin 
szert, kath., 17.592 gör. kath., 17.948 református, 33.759 
ág. h. evang., 653.184 gör. kel., 21 unit., 21.131 izraelita, 
386 egyéb volt. 

Horvát- és Szlavonországokat is hozzászámítva, a 
szent István korona országainak összes népessége tehát: 
20,886.487, a katholikusok száma 10,888.138 (52"l°/o). 

Legsűrűbb a latin szertartású katholikus népesség a 
a Dunántúlon (Duna jobbpartja) és a Dunáninnenen 
(Duna balpartja), a leggyérebben laknak pedig a Tiszán-
túlon (Tisza balpartja) és Erdélyben. Az országrészek 
szerint való vallási statisztika ugyanis ez : 

1.) latin szert. kath. ... 2,385.959 
2.) görög kath. ... ... 2.171 
3.) református 333.484 
4.) ág. h. ev. ... ... 253.848 
5.) gör. kel 17.045 
6.) unitárius ... ... 615 
7.) izraelita ... 90.075 

II. Duna balpartja (összes népesség: 2,175,924): 
1.) latin szert. kath. ... 1,720.614 
2.) görög kath 1.981 
3.) református ... ... 59.323 
4.) ág. h. ev 305.285 
5.) gör. kel ... 829 
6.) unitárius 111 
7.) izraelita 87.360 

III.) Duna-Tisza köze (összes népesség: 3,729.658, 
benne Budapest : 880,371) : 

1.) lat. sz. kath. 
2.) gör. kath,... 
3.) református ... 
4.) ág. h. ev..~ 
5.) gör. kel. 
6.) unitárius ... 
7.) izx-aelita 

2,544.979 (Budapest : 526,175) 
25,758 

540,418 
... 193,390 

161,291 
... 3,388 (Budapest : 2,120) 

294,254 (Budapest : 203,687). 

IV.) Tisza jobbpartja (összes népesség : 1,769,681) : 
1.) latin szert. 
2.) gör. kath... 
3.) református 
4.) ág. h. ev. ... 
5.) gör. kel. 
6.) unitárius ... 
7.) izraelita 

kath. 765.900 
420.863 
317.366 
120.954 

1.618 
198 

142.286. 

V.) Tisza balpartja (összes népesség : 2,594.924 : 
1.) latin szert. kath. ... 387.246 
2.) gör. kath 750.301 
3.) református 866.605 
4.) ág. h. ev 133.132 
5.) gör. kel. ... 255.727 
6.) unitárius ... ... ... 1.440 
7.) izraelita ... ... ... 197.384. 

VI.) Tisza-Maros szöge (összes népesség : 2,141.769): 
1.) latin szert. kath. ... 785.152 
2.) gör. kath 56.971 
3.) református 85.690 
4.) ág. h. ev ... 71.436 
5.) gör. kel ... 1.103.610 
6.) unitárius.. 758 
7.) izraelita ... ... ... 34.098. 

VII.) Királghágóntúl (összes népesség : 2,678.367) : 
1.) latin szert. kath. ... 375.325 
2.) gör. kath.... ... ... 749.404 
3.) református ... ... ... 399.312 
4.) ág. h. ev ... 229.028 
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5.) gör. kel. 
6.) unitárius ... 
7.) izraelita 

792.864 
67.749 
64.074. 

VIII.) Fiume: összes népesség: 49.130, latin szert, 
kath.: 45.130. 

Ami az egyes törvényhatóságokat illeti a legsűrűbb 
katholikus lakosságú vármegyék ezek : Zala (92'9°/o), 
Heves (89°/o), Árva (88-6°/o), Moson (87-5°/o), Pozsony 
(87-4°/o), Trencsén 87"4°/o), Sopron 87"3°/o), Bars (85-9°/o), 
Esztergom (84-9°/o), Csongrád (84iü/o), Nyitra (80'8°/o), 
Csik (80-06°/o), Győr (77-8°/o), Baranya (76"3°/o), Vas 
(76°/o), Somogy (74-8°/o), Nógrád (74°/o), Hont (70"04o/o), 
Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun (697°/o), Tolna (69-5°/o), Fejér 
(68'3°/o), Szepes (68°/o), Veszprém (66'l°/o), Zólyom (65-l°/o), 
Bács-Bodrog (63"4°/o). 

Nem éri el az 50°/o-ot sem a katholikus népesség, 
Csiken kívül, Erdély-ben sehol sem, valamint a Tisza 
balpartján sem sehol sem, a Tisza-Maros közében is csakis 
1 megyében (Csanád 52-4°/o). A Tisza jobbpartján azonban 
csakis Gömör (45"40/o), Bereg (9"7°/o), Ung (21-3°/o), és 
Zemplén (38-6°/o) megyékben marad alúl az 50°/o-on, 
és pedig az elsőben a protestánsoknak, a másik háromban 
a görög katholikusoknak (és az izraelitáknak) javára. 
A többi 3 országrészben (Dunántúl, Dunáninnen, Duna-
Tisza-köze) a katholikus lakosság mindenütt abszolút 
többséggel bir, kivéve Turóc vármegyét és Hódmező-
vásárhely várost. 

A törvényhatósági városok közül abszolút s zámban 
legkatholikusabb Budapest (lásd fenn), relativ számok-
ban pedig így következnek főbb törvényhatósági váro-
saink : 

Fiume (90-7°/o), Szabadka (90-3°/o), Szeged (87'9°/o), 
Baja (85°/o), Pécs (84-4°/o), Székesfehérvár (80'3°/o), Sel-
mecbánya (81-5°/o), Pozsony (75"7°/o), Kecskemét (72'3°/o), 
Győr (71-7°/o), Temesvár (67°/o), Kassa (63°/o), Budapest 
(59-8°/o), Versec (59-7°/o), Arad (51'7°/o). 

• a • 0 IX. K Ö N Y V S Z E M L E 

Uj k i a d á s b a n j e l e n t m e g B o u g a u d E m i l : «Keresz-
ténység és Korunk» öt kötetes nagy munkája, könyvtá-
raknak dísze ; a katholikus papságnak, különösen a városi 
lelkészkedő és hitoktatással foglalkozó papságnak nélkülözhe-
tetlen és a maga nemében egyedül álló segédkönyve; a katho-
likus női társadalomnak gyönyörűséges olvasmánya. 

Kapható : Müller Károly plébánosnál, Laskafalu (Baranya 
m.) és minden könyvkereskedés útján. Ara; fűzve 26 kor. — 
Díszkötésben 36 kor. (Portó 1-50 kor.) — Havi 3 kor. részle-
tekben is. (Portó 1'50 kor.) — Növendékpapoknak és tanuló 
ifjúságnak fűzve 21 kor. — Díszkötésben 31 kor. — Tisztelet-
példány megfelelő szám után. 

«A Ka th . H i t l e r j e s z t é s Lap ja i» Májusi füzete a követ-
kező kiválóan érdekes tartalommal jelent meg. Tartalom. 
Szent Olaf és hithirdetői a XX. században. — Koorgerek föld-
jén. — Apostoli körút Dél-Madagaszkárban. — Az északame-
rikai néger missiók. — Missiói tudósítások. Fülöp-szigetek : 
Egy hithirdető viszontagságai. — Japán: Hirek a Riu-Kiu 
szigetek missióiból. — Basutóföld: Letsie király halála. — 
Kegyes adományok. — Képek. Norvégia: Norvég leányka 
nemzeti díszöltözetben. — Norvégia : Norvég leány Halling-
duluból. — Norvégia: Trondenes régi temploma Ilindő szi-

getén. — Előindia : Benszülöttek Mysoreből. — Előindia : 
Benszülött asszony a szövőszék mellett. — Madagaszkár: 
Barras törzsbeli harcosok teljes fegyverzetben. — Előindia : 
Benszülöttek faluja Mysoreban. — Madagaszkár: Bélpoklos-
menhely. 

A tanulságos és ismeretterjesztő képes havi folyóirat 
előfizetési ára : egesz évre 6 korona. Megrendelhető «A Kath. 
Hitterjesztés Lapjai» kiadóhivatalában, Nagyvárad, Papne-
velő-intézet. 

M e g r e n d e l é s i f e lh ívás . Bubregh Béla volt pécsi hit-
oktató által az iparostanoncok és ismétlőiskolások számára 
kiadott «Rövid Kis-katekizmus és Ajtatossági kalauz» cimű 
kis káté-füzetkének II. kiadása teljesen elfogyván, azt most a 
szerző III. változatlan kiadásban adja ki. A kis káté-füzetke, 
amint a cime is mutatja, nemcsak a legszükségesebb hiter-
kölcsi tudnivalókat foglalja magában, hanem egyúttal ima-
könyvül is szolgál a katholikus hivek legfőbb ájtatossági 
gyakorlatainál, a szent gyónás és áldozásnak méltóképen való 
végzésénél és a bérmálás szentségének felvételénél; miért is 
azt lelkészkedő és hitoktatással foglalkozó paptársainak szives 
figyelmébe és pártolásába ajánlja. A 72 oldalból álló füzet 
bolti ára darabonkint 24 fillér, de tömeges (legalább 25 drb) 
megrendelés mellett minden egyes példány után 4 fillér ár-
kedvezményben is részesül a megrendelő a kiadónál, Bubregh 
Béla ny. plébánosnál (Enying, Veszprémvármegye). 

Legújabb Theologiai Irodalom. 
B1 Egyháztörténelein. (Folytatás.) 

Liebenau, Tli. v., Der Franziskaner Dr. Thomas Murner. 
Freiburg, Herder, 1913 (XIII, 266 S. gr. 8°). M. 7. 

Swoboda, H., Das Konzil v. Trient, sein Schauplatz, 
Verlauf u. Ertrag. 2. Aul'1. Wien, Leo-Gesellschaft, 1913. (132 
S. m. 85 Abbild, 8 Taf. u. 3 Beilagen Lex. 8°). M. 5. 

Jüngst, W., Das Verhaltniss von Philosophie u. Theo-
logie bei den Cartesianern Malebranche, Poiret u. Spinoza. 
Leipzig, Quelle & Meyer, 1912. (94 S. 8°). M. 3. 

Jeiler, I., Die gottselige Mutter Franziska Schervier, 
Stifterin der Genossenschaft der Armenschwestern vom. h. 
Franziskus. 3., verb. Aufl. Freiburg, Herder, 1913. (XX, 461 S. 
8°). M. 4. 

Uxkull, Rome et l'Orient. Publications de documents, 
d'exposés et de lettres au nom de la vérité, de la justice et 
de la charité. Tome I : Jésuites et Melchites. Berlin, Por-
metter, 1913. (XI, 142 S. 8°). M. 3. 

Germain, La Sérapliique Vierge de Lucques, Gemm 
Galgani (1878—1903). 10e mille. Paris, Mignard, 1912. (311 p.a 
8°). Fr. 3. 

CJ Szisztematikus theologia. 
Pick, S., Judentum und Christentum in ihren Unter-

scheidungslehren. Frankfurt a. M. ; Kaufmann, 1913. (172 S 
gr. 8°). M. 3. 

Gastrow, P., Pfleiderer als Religionsphilosoph. Berlin— 
Schöneberg, Protest. Schriftenvertrieb, 1913. (VI, 122 S. 
gr. 8°). 

Pesch, Chr., Compendium theologiae dogmaticae. T. I. 
De Christo legato divino. De ecclesia Christi. De fontibus 
theologicis. Friburgi Br. Herder, 1913. (XII, 304 S. gr. 8°). 
M. 4,80. 

DJ Gyakorlati theologia. 
Sechster internat, marianischer Kongress in Trier vom 

3.-6. Aug. 1912. Hrsg, vom Lokalkomitee. 3 Tie. Trier, Pau-
linus-Druck, 1912 (216, 327 u. 349 S. Lex. 8°). M. 6. 

Reuter, J., Der Beichtvater in der Verwaltung seines 
Amtes praktisch unterrichtet. Gänzlich umgearb. v. J. Miillen-
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dorfí. 7. Ann. Regensburg, Verlagsanstalt, 1913. (XVI, 509 S. 
gr. 8°). M. 5. 

Thim, A., 31 Betrachtungen über das Ave Maria. Vor-
träge f. die Maiandachten 2. Aufl. Regensburg, Verlagsanstalt, 
1913. (VII, 198 S. gr. 8°). M. 2,80. 

Kunz, Gh.. Das kath. Kirchenjahr. Regensburg, Pustet, 
1913. (IV, 200 S. 8°). M. 2,10. 

Gemelli, A., De scrupulis. Psychopathologiae specimen 
in usum confessariorum. Florentiae, libr. ed. fiorentina, 1013 
(IV, 368 p. 16°). L. 5. 

March, J. M., Un Missal notable de Tortosa. Edicion 
desconeguda de Rosenbach. Barcelona, tip. «L'Avenç», 1913 
(24 p. 8°). 

Van der Heeren, A, Psalmi et cantica Breviarii expli-
cata in ordine ad recitationem Breviarii. Brugis, Beyaert, 
1913 (LXXXIV, 376 p. 8°). Fr. 6. 

Bruhns, L., Die Grabplastik des ehemaligen Bistums 
Würzburg während der Jahre 1480—1540. Leipzig, Klinck-
hardt & B., 1912 (IV, 92 S. m. 39 Abbild, auf 13 Taf. Lex 
8°). M. 9. 

Katholikus cég. Hegedűk, cimbalmok 
jótállással, szolid kivitelben olcsón. Iskolák, 
hangjegyek. Elsőrendű gramofon, eufon 25 K-
tól. Lemezek 2 40 korona. Harmonika, fu-
vola, citera, síp, kürt, dob stb. Kuliffay 
cimbalomiskola magántanulás ra 7 korona. 
Tilinkóiskola 2 korona. — Mindennemű 

kaphatók " HORVÁT H-nál, 
Budapest, Rákóczi-út 56. szám. (Udvarban). 

Felhívjuk olvasóink ü g y e i m é t Schőnwald Imre 
budapesti ékszerész h irdetésére; az ő dús ékszerüzle-
tében m i n d e n n e m ű ékszer olcsó áron é s Ízléses kivi-
telben kapható. 

B u t o r v e v ő k ü g y e i m é b e . Mielőtt bútort venni óhajt, 
figyelmébe ajánljuk a katholikus körök által szivesen felke-
resett Kovács Mihály butorraktárát (Budapest, VII., Ovoda-u. 
44. sz.), mely cég kívánatra készséggel küldi meg ingyen 
és bérmentve legújabb képes árjegyzékét. 

J^iadóhivataíi izenetek• 
Hátralékosainknak. Mindazokat, akik a folyó I. félévre 

(január—május) még nem küldöttek be előfizetéseiket, tiszte-
lettel kérjük, szíveskedjenek a félévi előfizetési összeget mielőbb 
beküldeni. 

Felhivjuk igen tisztelt o lvasóink ü g y e i m é t arra, 
liogy a «Religio» régebbi évfo lyamai l í )08-tól kezdve 
féláron, évfo lyamonkint G K.-ért k iadóhivata lunknál 
megrendelhetők. Különösen ajánljuk ezen, he lyszűke 
miatt adott kedvezményt új e lőf izetőink f igye lmébe. 

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos: 
Dr. HANUY FERENC, egyet, tanár (IV., Duna-u. 3.) 

Főmunkatárs és szerkesztő-helyettes : 
Dr. WOLKENBERG ALAJOS, egyet, tanár (I., Bertalan-u. 24.) 

Orgonaharmoniumokaí 
mindkét rendszer szerint a legolcsóbban szállít 

Pajkr Rezső és Tsa, Budapest, 
X., I)c!ej-utca 25. sz. (Tisztviselőtelep.) 
Árjegyzék ingyen és bérmentve. Részletfizetés engedélyezve. 
Tanerőknek s lelkészeknek külön százalékengedmény. Kéljen 
árjegyzéket pianókról és pianinókról. Bérmentes szállítás 
• m az utolsó vasúti állomásig. •••• 

CSUHA ANDRAS szabó, 
** ** reverenda- és cimáda-készítő 

Budapest, 1Y., Papnevelde-u, 8. sz. II. em. 18/a. 

d u s i h B é l a 
kárpitosmetser és 

díszítő 
Budapest, VIII., Horánszky-u. 22. 

értesíti nagyérdemű rende-
lőit s a közönséget, hogy üzle-
tét az itt jelzett helyiségbe 
(kongregációi épület) helyezte 
á t . Megrendeléseket leg-

gyorsabban teljesít. 

BÚTOR 
részletre és készpénzért 
igen jutányos árban kapható 

Kovács Miiiály 
butorraktárában 

Budapest, VII., Óvoda-u. 44. 
(Garay-tér sarok). E lapra 
hivatkozók lOszázalék áren-
gedményben részesülnek. 

H A R M 0 N I U M 0 T 
elismert legjobb gyártmányokat szállít 

Magyarország legnagyobb hangszergyára 

STOWASSER J • udv. szállító, 

a javítot t Rákóczi-tárogató feltalálója. 

Lánchíd-ntca 5. szám, 

Öntöház-utca 3. szám. 

Ajánlja mindennemű, gyárában készült hangszereit, úgyszintén húrokat és hang-
szeralkatrészeket. ' — i i 1 i — i Árjegyzék díjmentesen küldetik. . 

BUDAPEST, S Ä 

Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII. ker., Szentkirályi-utca 28. szám. 

Iparos és nem kereskedő 
3 5 éve fennálló r.k. cé£! 
K é s z í t é s javít : K e l y h e t , c iboriumot , oltár-
gyertyatartót, oltárlámpát, keresztet, füstölőt, 
csillárt, gyertyára és villanyra stb. Arany, ezüst 
kínaezüst, bronzból, művészies és egyszerű ki-
vitelben. K e l y h e k s tb . tárgyak v a l ó d i tííz-
galván aranyozása és ezüstözése Sőt&lliLssaJ. 
Tervrajz és költségvetés díjtalanul. Mielőtt más-
hol rendelést tesz, méltóztassék egy árjegy-
zéket kérni, melyet ingyen és bérmentve küld. 

Kéri nagybecsű pártfogását 

BITTNER JÁNOS 
egyházi szerek müütvöse. 

Budapest, IX., Lónyay-u. 23. 
(bejárat Czuezor-utea f.) 
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TARTALOM. I. Vezércikk : A katholikusok egységének biztosítékai. 
I r ta : Hanuy Ferenc dr. — Vezércikk után: 1. A «Religio» szer-
kesztőségének átköltözése. 2. A Magyarországi Katholikus Abszti-
nens Keresztegyesület. — II. Az örök városból : 1. A Szentatya 
köszönete az ünnepélyes hálaadó-istentiszteletért. 2. Zarándokla-
tok fogadtatása a Vatikánban. 3. Jubilemi istenitisztelet a Nomen-
tana-úti S. Agnese-basilikában. 4. A Szent-Benedek-rend új pri-
más-apát-coadjutóra. 5. Az olasz hadügyminiszter nyilatkozata a 
titkos társulatok ellen. 6. Könyvek az indexen. 7. A még elteme-
tett császár-forumok kiásása. — III. Tudomángos cikkek, közle-
méngek, értekezések : 1. A modern ember. Mihálovics Ede dr.-tól. 
2. Újabb tanulmányok Pál apostol élettörténetének kronologiá-
jához. III. Martin Aurél dr.-tól. 3. Rawlinson. II. Stühr Géza Ker. 
János-tó\. 4. Pazarlás volt-e a toplicai apátság megalapítása? 
—g.— — V. Köngvkritika : 1. Dr. Anton Gisler : Der Modernis-
mus. Dudek János dr.-tól. 2. Georg Hoinka : Versuch zu einer 
psychologischen Grundlegung der Moraltheologie. Jehlicska Fe-
renc dr.-tól. — VI. Katholikus Világszemle : A.) Német-Birodalom : 
Képviselőválasztás Poroszországban. B.) Belgium : A «Rerum 
novarum» enciklika évfordulójának megülése. C.) Franciaország : 
1. Pápai levél a chambéry-i érsekhez. 2. Aposztata papok egyesü-
lete. D.) Nagg-Britannia : 1. Az angol katholikusok ezévi kon. 
gresszusa. 2. A kath. eg3'ház a Hebrid-szigetcsoporton. E.) Portu-
gália : A portugál püspöki kar közös pásztorlevele. F. Észak-
Amerikai Egyesült-Államok: Észak-amerikai zarándokok fogad-
tatása a Vatikánban. — IX. Könyvszemle. — A'. Közgazdaság. 

A katholikusok egységének biztosítékai. 
I r t a : HANUY FERENC DR. 

Országunk hercegprímása a Szent-István-
Társulatnak múlt héten lefolyt közgyűlésén mon-
dott megnyitó beszédében abból indulva ki, hogy 
a kath. autonómiának kilátásban levő megvaló-
sulása a katholikusokat az új feladatokhoz szük-
séges képességet illetőleg lelkiismeretvizsgálásra 
kötelezi, feltárta aggodalmát afelett, hogy nálunk 
magyarországi katholikusoknál némi hiány mu-
tatkozik az elvek és az érzések egysége tekinte-
tében, amely egység pedig ilyen nagy mű (auto-
nomia) megalkotásához olyannyira szükséges. 
A hercegprímás rámutatott a szimptomákra is, 
melyekben ezen egység hiánya mutatkozik és 
ezek: csupán egyéni kedvtelésből parallel intéz-
mények létesítése, a kath. egyesületeknek egy-

mással szemben való izoláltsága, továbbá az 
egymás iránt való türelmetlenség, a fegyelme-
zetlenség és az igazságtalan kritika másoknak 
hasznos tevékenysége ellen, kikkel pedig a vég-
cél tekintetében egyetértünk. Beszéde végén az 
egyháznak és a Szentatyának azon kérelmét tol-
mácsolta, hogy a hivek legyenek egyek az egyház 
ügyének védelmében és felvirágoztatásában. 

A megnyitó beszéd gerince azonban nem 
ezen diagnózisban és intelemben áll, hanem 
annak mélyreható tárgyalásában, hogy a katho-
likus egyházban megvan az egység a hitben, a 
kultuszban, a szervezetben, hogy az egyházat 
épen egysége különbözteti meg más vallásoktól 
és irányzatoktól, és hogy az egyház az ő egysé-
gében nyújtja az igazság biztosítékát a kétkedők-
nek és küzködőknek, ez ad a csüggedőknek 
nagy vigasztalást és lelki erőt és ez őrizte meg 
eddigelé az emberiségnek nagy értékeit: a hitet 
Istenben és a földöntúli életben, az emberi aka-
rat szabadságában és az erkölcsi törvényben, 
Krisztusban és a megváltásban. 

Szóval : a megnyitó beszéd a magyar katho-
likusok elvi és érzelmi egységének fő biztosí-
tékát is megjelölte; és ez a biztosíték maga a 
kath. egyház, amelynek eucharisztiája — mint 
ugyanezen beszéd kifejti — legbensőbben egye-
síti a hiveket egymással, amint azt a beszédben 
idézett szép hely a Didache-ból is ékesszólóan 
bizonyítja. 

Itt van valóban az első és fő biztosítéka annak, 
hogy mi katholikusok egységesek legyünk érzelmi 
tekintetben: mindnyájunknak igaz keresztényi, 
kegyelmi életet kell élnünk, akik egymás ajkán 
felismerjük Krisztus eucharisztikus vérének piros-
lását és hevületét. 

Ilyen érzület mellett testvérünket fogjuk 
látni minden katholikusban és a világnak azt az 
épületes példát adhatjuk, amelyet keresztén}' 
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eleink az ősegyházban adtak a pogányoknak, 
akik csodálattal szemlélték a keresztényeknek 
nagy szeretetét egymás iránt. 

Ehhez persze az szükséges, hogy azokban, 
akik katholikus köztevékenységre vállalkoznak, 
mély vallásosság, természetfeletti perspektivájú 
gondolkodás és nagy Isten-szeretet honoljon. 

Ez nem annyit tesz, hogy a kath. közélet 
vezéreiül és munkásaiul csupán azok vannak 
desztinálva, akik az egyéni vallásosság, a gya-
korlati katholicizmus és aszkézis legmagasabb 
fokaira már eljutottak. Hanem azt mindenesetre 
el lehet várni a kath. közéletnek, a kath. sajtó-
nak, irodalomnak, egyesületi életnek, kath. poli-
tikának stb. úgy vezéreitől, mint összes munká-
saitól, hogy valamennyiük a gyakorlati katholi-
cizmus, az öntudatos vallásosság és az őszinte 
és következetes erkölcsös élet talaján álljanak, 
és hogy e téren nemcsak a tétlenségnek, a hit-
kételynek, erkölcsi ellazulásnak és feslettségnek 
infekciójától óvakodjanak, hanem igyekezzenek 
világító jó példával elüljárni azoknak, akiket a 
kath. közélet terén vezetnek, vagy akiknek meg-
bízásából katholikus intézményeink szolgálatában 
állanak. 

A katholicizmus táborában két érdekes vég-
lettel találkozunk. 

Az egyik véglet a k izárólagos individuális 
vallásosság, amely csakis az egyén lelki javát 
tartja szem előtt és a közélet, a társadalom iránt 
fennálló kötelmekről, társadalmi tevékenységről 
és érdekekről tudni nem akar. 

A másik véglet pedig a kizárólagos szociá-
lis vallásosság, amely a kath. köztevékenység 
terén óriási erőfeszítéseket tesz, mozgalmakat 
indít, intézményeket létesít, de a közszereplők 
individuális vallásosságával nem törődik, azt 
mellékesnek tartja. Ezen második végletnek gyak-
ran vagyunk szemtanúi úgy nálunk, mint más 
hitvallásúaknál is, mikor nagyarányú egyházi 
köztevékenységet folytatnak azok is, kik az 
egyéni vallásosság tekintetében legalább is kö-
zömbösek. Ez utóbbi végletre katholikus egye-

sületeinkben is elég példát láthatunk, és ha itt 
eleve a kellő belső átalakulásról gondoskodás 
nem történik, félő, hogy a kath. autonomia is 
majd ennek a végletnek fogja újabb ábráját 
mutatni. 

Tagadhatatlan, hogy igen sok történt utóbbi 
években ez irányban, mint : a papi lelkigj^akor-
latok kötelezővé tétele, lelkigyakorlatok tanítók 
és tanítónők részére, Mária-kongregációk állítása 
urak részére; de még vannak hiányok. 

Nem tehetünk róla, az érzelmi egység hiá-
nyának egyik főokát épen ebben lát juk: néme-
lyeket csak az individuális vallásosság ideálja 
tölt el, és ezek szinte ijesztő példaként mutat-
nak reá a közszereplést folytató katholikusok 
lanyhaságára vagy inkorrektségére, másokat 
pedig csakis a szociális katholicizmus ideálja 
tölt el és elfeledkeznek az egyéni megtisztulás-
ról és elmélyedésről. 

Ezt a két végletet ki kell egyenlíteni és 
értékes tartalmukat egybekapcsolni. 

A katholikusok egységének egy további biz-
tosítékát a vezetés egységében látjuk. Már maga 
az idézett megnyitó beszéd is cselekedetszámba 
megy e szempontból, mert az országos főtekin-
tély súlyával rámutat a bajra és főorvosságára. 
Kérjük a jövőre is ezt az egységes vezetést, 
amelyben annyival inkább megnyugodhatunk, 
mert olyan kézbe látjuk letéve, amely maga 
sohasem fázott semmiféle munkától a kath. köz-
élet terén és amely, mint a nép fiának keze, 
nem tesz különbséget selyem és daróc, nemes 
és polgár, dignitárius és káplán között. 

A katholikusok egységessége persze végre 
rajtunk katholikusokon múlik. Ha mi a diagnózis 
helyességét elismerjük, ha a baj veszedelmes 
jellege lelett szemünket be nem hunyjuk, ha a 
fővezér intelmét megszívleljük, nem lesz nehéz 
elhatározni magunkat arra, hogy az egység aka-
dályait megszüntessük és érzelmileg is eggyé 
váljunk, kik elvileg és a fő törekvésben eddig is 
már egyek voltunk. 

ÄN6STER JÓZSEF és FIÂ 
orgona- és harmonium-gyár, PÉCS. 

O O Alapíttatott : 1867. évben. O O 
A bpesti Bazilika nagy orgonájának építői. 

Csak első dijakkal kitüntetve. 
Pécsi orsz. kiállításon legelső díjjal, állami aranyéremmel kitűntetve, 

Ajánlják kitűnő hangú és erős szerkezetű 
légnyomatu és elektromos berendezésű 

ORGONÁIKAT 
a legjutányosabb árak mellett, művészies 
kivitelben, o o o Raktáron kitűnő hangú 
harmoniumok minden nagyságban. 
Elektromos fujtató készülékek. Árjegyzéket kívánatra ingyen. 
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A «Religio» szerkesztőségének átköltözése. 
Lapunk felelős szerkesztője folyó évi junius 1-től 
új lakásba (IV., Molnár-utca 20.) költözvén, a szer-
kesztőséget és kiadóhivatalt is átköltözteti. Junius 
1-től tehát a Religio szerkesztőségének és kiadóhiva-
talának lakcime ez lesz: Budapest, IV., Molndr-u. 20. 

A Magyarországi Katholikus Absztinens 
Keresztegyesület. Ezen egyesület elnökségétől vett 
felszólításra szívesen adunk helyt a következő köz-
leménynek : 

Az irgalmasság legnemesebb érzelmétől vezérel-
tetve alakult meg 1911-ben az Absztinens Kereszt-
egyesület. Most midőn az alapszabályait Magyaror-
szág hercegprímása és a belügyminiszter jóváhagyta, 
keresztelő szent János védelme alatt egy szerény, de 
lelkes csapat áll elő, kezében a fehér zászló, és Ábel 
áldozataként bemutatja az újszövetség vérnélküli áldo-
zatával az önmegtagadás és az önuralom csekély, de 
nagybecsű áldozatát. Pajzsát a kereszt jelével feléke-
sítve sorakozásra, egyesülésre megfúja harsonáját. 

Jöjjetek mindannyian! E tábortól most mái-
senki sem huzódhatik vissza. 

Az igaz katholikus vallástól duzzadó kebelle] 
saját és híveink örök üdvösségének munkálására Jézus 
nevében csoportosuljunk. A dőlyf, lekicsinylés, gúny, 
mosoly, mindannyi ártalmatlan nyíl visszapattan az 
ellenség táborába, mert maguk is látják a nyomo-
ruságlakta mámor rút fészkeit. 

Nem választhat el bennünket e zászlótól a sze-
génység sem, hiszen nem követel pénzt, csak Jézus-
ért egy kis önfeláldozást. Lemondást vár a részegítő 
italok élvezetéről, hogy példánkkal a társadalom 
millióit visszatartsuk az ivási szokástól és felszaba-
dítva mindazokat a testi és lelki nyomortól, vissza-
adhassuk a társadalomnak, a vallásnak, az örök bol-
dogságnak, melytől eltántorította őket az alkohol. 

Elég volt már a hazug zsarnok önkényességéből ! 
Az önmegtartóztatással, absztinenciával tegyük tönkre 
az ördög ármányuralmát. A nép is kíván tőle szaba-
dulni, csak várja a felszabadítók dicső csapatját. Az 
elsőknek kettős a jutalmuk. Hozzuk be e táborba a 
méltóság tekintélyét, a tudomány világosságát, a 
szorgalom kitartó munkáját . E küzdelemben kivétel 
nélkül együtt akarjuk látni a katholikus papságot. 

A keresztény vallás befolyása alatt az alkohol 
mámorában és nyomorában fetrengő pogány Róma 
régi dicsőségét felváltja a kereszténység uralma. 
A katholikus egyház kegyszereivel csavarjuk ki az 
ördög markából a részegítő ital csábító, az em-
beriséget tönkresilányító serlegét, ezzel megdől az 
ördög modern, dicsőséget kápráztató uralma és megjő 
a józan és engedelmes hivők odaadó szeretete s vele 
a társadalomnak Krisztusban való megújhodása. 

Aki azonban még e csekély élvezetet sem akarná 
feláldozni, az is csatlakozzék hozzánk. Mint pártfo-

gót besorozzuk őt, csak mondjon le a társadalom-
ban elfogadható létjogosultsággal nem biró égetett 
szesz ivásáról. Legyenek ők is segítségünkre, hogy 
közös erővel felnevelhessünk egy új, egészséges absz-
tinens ifjúságot. 

Továbbá egymásért akarunk imádkozni, hogy az 
absztinens szellem terjesztésével az emberiség felemel-
kedjék társadalmi, örök rendeltetésének magaslatára. 

Meggyőzően írja Csernoeh János dr. magyaror-
szág hercegprímás főméltósága, a midőn egyesüle-
tünket üdvözli kegyes le i ra tában: 

«Magam is nagy súlyt helyezek az antialkoholiz-
mus terjesztésére, mert jelenlegi különféle bajaink 
egyik főforrásául az alkoholizmust tekintem. Annak 
is tudatában vagyok, hogy ez üdvös mozgalom hazánk-
ban csak akkor fog óhajtott eredménnyel járni, ha 
ezt a papság veszi kezébe és az alkohol elleni küz-
delmet jó példájával s az egyház kegyszereinek segé-
lyével erényes cselekedetnek fogja feltüntetni, melyet 
illik gyakorolni akár teljes, akár részletes önmegtar-
tóztatást vállaljon az illető». 

Addig is, míg a «Magyarországi Katholikus 
Absztinens Papság Keresztegyesiiletey> és a « Magyar-
országi Katholikus Absztinens Ke resz I eg yes ület » egy-
házmegyénkint terjesztve lesz, csatlakozásra felkérjük 
a papságot és a világiakat. Jelentkezni lehet és minden 
tudakozásra szívesen válaszol Schürger Ödön plébános 
Batizfalva (Szepesmegye). 

Eddig a hozzánk beküldött közlemény. 
Ezen levél kapcsán felemlítjük, hogy lapunk fe-

lelős szerkesztője a napokban bejelentette belépését a 
«Magyarországi Katholikus Absztinens Papság Kereszt-
egyesületé»-nek rendes tagjai közé és szívesen közvetíti 
az esetleg szintén belépni kívánóknak jelentkezéseit. 

Még megjegyezzük, hogy a «M. O. Katholikus 
Absztinens Keresztegyesület» rendes tagja lehet minden 
absztinens (vagyis : szeszt nem ivó) férfi vagy nő, 
vagy gyermek; alapító tag lehet az olyan absztinens, 
aki egyszermindenkorra legalább 100 K-t áldoz az 
egyesület j avára ; pártfogó az, aki legalább a pálinka-
nemű italoktól tartózkodik és támogatja az egyesület 
törekvéseit; örökös pártfogó pedig az a pártfogó, aki 
egyszersmindenkorra legalább 100 koronát áldoz. 
A rendes és pártfogó tagok egyházmegyénként meg-
állapított nagyságú tagdíjat (1—2 K-t) fizetnek. 

A M. O. Katholikus Absztinens Papság Kereszt-
egyesület-ének pedig rendes tagja lehet minden absz-
tinens pap (tagsági díj 2 korona, beiratási díj 1 ko-
rona), rendkívüli tagja minden absztinens növendék-
pap (tagsági díj 1 K, beiratási díj 1 K); alapító, 
pártfogó és örökös pártfogó tag pedig minden pap 
a fent, az előbbi egyesületnél jelzett kötelezettségek 
mellett, azzal a különbséggel, hogy itt a pártfogó 
tagok fix évi 5 korona tagsági fizetnek. 

Mint látnivaló, két párhuzamos és beltarlalmilag 
homogén egyesületről van szó, egyik a főegyesület, 
a másik külön a papság részére. 
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E 3 H II. AZ OROK VAROSBOL 

A Szentatya köszönete az ünnepélyes 
hálaadó-istentiszteletért. A pünkösd estéjén a 
vatikáni bazilikában a Szentatya felgyógyulása örö-
mére megtartott ünnepélyes «Te Ileum» alkalmából 
a Szentatya május 12-én kelt levelet írt Rampolla 
biboros, arciprete-hez, amelyben külön is köszöne-
tét fejezi ki a bíborosnak, valamint a Szent-Péter-
bazilika kanonokjainak és egyéb papjainak, továbbá 
az ünnepélyben résztvett világiaknak. 

Zarándoklatok fogadtatása a Vatikánban. 
Május 13-án délben Luigi Spandre asti-i püspök 
vezette egyházmegyéjének zarándok-csapatát a Vati-
kánba, ahol a biboros államtitkár fogadta őket, mert 
a Szentatyának még nem engedték meg orvosai az 
ilyen fárasztó funkció végzését. Az asti-i püspök ki-
fejezte híveinek fájdalmát, hogy a Szentatyát nem 
láthatják, de mint egykor az apostoli időkben azok, 
akik Szent Péter közelébe férkőzni nem tudtak, meg-
elégedtek azzal, ha az ő árnyéka esik reájuk, úgy ők 
is nagyon örülnek, hogy a Szentatya képviselője fo-
gadja őket. A püspök egyben átadta a zarándokok 
szerény obulusát, mint hozzájárulást a Szentatya által 
építtetni kivánt Konstantin-jubileumi templom költ-
ségeihez. Merry del Val államtitkár a Szentatya ne-
vében meleg szavakkal köszönte meg a zarándokok 
hódoló üdvözlését. 

Ugyanazon napon délután egy spanyolországi 
zarándokcsapat az oviedo-i és az orense-i spanyol 
püspökök vezetése alatt tisztelgett Merry del Val 
államtitkár előtt, aki spanyol nyelven felelt az oviedo-i 
püspök üdvözlő beszédére, különösen is felemlítve 
azt, hogy a Szentatya jól ismeri a spanyol katho-
likusoknak épületes jámborságát és hogy különösen 
örvend az ő példás erőslelkúségöknek, amellyel hi-
töknek és hagyományaiknak védelmére kelnek és 
meg van erősen győződve a Szentatya, hogy ők nem 
engedték volna meg azt soha, hogy fiaik az ősöktől 
örökölt hitöktől megfosztassanak. 

Május 15-én 300 barcelonai zarándok tisztelgett 
Leguarda y Fenollera püspök vezetése alatt Merry 
del Val biboros előtt. A püspök az ő beszédében 
utalt Kataioniának és nevezetesen fővárosának, Bar-
celonának, katholicitására, amelynek utóbbi város 
néhány év előtt fényes jelét adta, amikor az anar-
chisták által szervezett forradalom borzalmai után a 
keresztény szellem új lángra lobbant. Ez a szellem 

hozta el ezt a zarándoklatot is Rómába. Kiemeli 
annak nagy jelentőségét, hogy a jelen kor sok val-
lásúldözése közepette a Szentatya a IV. században az 
egyház által elért és élvezett szabadságra irányítja 
híveinek figyelmét. Merry del Val bíboros megkö-
szönvén a zarándokoknak a Szentatya iránt kifeje-
zett hódolatát, szintén örömét nyilvánította afelett, 
hogy Barcelona, amely szomorú tapasztalatokat tett 
a közelmúltban aziránt, hová vezet a rationalismus, 
a hamis haladás jelszava mellett, az ő téves tanítá-
saival, nem engedi többé kiragadni kezéből a hitnek 
drága kincsét és annak kifejezést is adott legutóbb, 
amikor jubileumi ünnepet tartva körülvitette utcáin 
a lepanto-i Krisztus-képet és a szent kereszt fáját. 

Jubileumi istentisztelet a Nomentana-uli 
S. Ágnese-bazilikában. Ebben a város falain 
kívül eső ősrégi bazilikában, amelyet Róma köze-
pén, a Piazza Navona-n levő S. Ágnese templomtól 
való megkülönböztetésül, «S. Ágnese fuori le niura»-
nak neveznek, május 18-án Szentháromság vasár-
napján tartották meg a Konstantin-jubileumi ünnep-
séget. 

Ez a bazilika annyiban van kapcsolatban Kons-
tantinnal, hogy Nagy Konstantin császárnak leánya, 
Constantia ide, Szent Ágnes katakomba-sírja fölé 
templomot épített, amelynek helyébe később Sim-
machus pápa 498. évben fényes bazilikái emelt, amely 
a VII. században, majd a XIX. században (IX. Pius) 
kibővíttetett. Constantia egyúttal a Szent Ágnes bazi-
lika mellett egy mozaikokkal díszített szép mauzó-
leumot is épített magának (S. Constanza), amelyben 
egy művészies porfir szarkofágban nyugodott Con-
stantia teste, ez a szarkofág 1788. óta a vatikáni 
múzeumban látható. 

A Szent Ágnes-bazilika jubileumi ünnepsége 
abban állott, hogy május 18-án Vico biboros ponti-
fikális misét tartott a lateráni kanonokok segédlete 
mellett, a jubileumi bizottság tagjainak és nagyszámú 
hivek jelenlétében. 

Délután, vecsernye után Lardi lateráni kanonok 
ünnepi szentbeszédet tartott, amelyben arra utalt, 
hogy a Konstantin-féle építmények mind az általa az 
egyháznak megadott szabadság egy-egy mozzanatára 
utalnak, így ez a bazilika is utal egy ilyen mozza-
natra és ez a keresztény szabadságnak gyakorlására a 
szüziességben. Kimutatja a szónok, hogy a szüzies-
ségben nagy szellemi szabadság nyilvánul meg fő-
leg az állammal szemben, amely akkor is, mint 
ma, korlátozni akarta ezen szabadságot. Rámutatott 
továbbá a szónok arra is, hogy a szűziesség szociális 

Hemopatiai gyógyintézet Asthma, köszvény, görvélykór, idült és nehéz szív-, 
gyomor-, máj-, vesebajok és súlyos idegbajok (para-
lysis, tabes, álmatlanság) gyógyítására berendezve. 

„ „ . B ejáró betegek részére. Mérsékelt árak. Bevált, ki-
ludapesi, V., Vaci-korui 18. S Z . I. ======= próbált kezelés l = 
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erény, amely áldást hozott Konstantintól kezdve 
napjainkig az emberi nemre, mikor egyesek hősies 
önmegtagadással lemondanak a világ örömeiről és 
teljesen a társadalomnak szentelik életöket. Szent-
beszéd után Billol S. J. bibornok adott szentség-
áldást. 

A Szent-Benedek-rend új primás-apát-
coadjutora. A betegeskedő P. Hemptinne Ililde-
brand «abbas primas» mellé utódlási joggal pr imás-
apát-helyettessé május 13-án a németországi P. Fide-
lis von Slotzingen maria-laach-i apátot választották 
meg. A választást Rómában az Aventin-hegyen levő 
S. Anselmo-apátságban ejtettek meg a bencés kongre-
gációk praesidens-ei és az egyesült bencések apátjai. 
Az új helyettes-főapát még csak 42 éves és Baden-ben 
született, theologiai tanulmányait Rómában végezte, 
30 éves korában lett laachi apáttá megválasztva. 

Az olasz hadügyminiszter nyilatkozata a 
titkos társulatok ellen. Mult számunkban jelen-
tettük, hogy az olasz szenatusban Santini és Mórra 
di Lavriano szenátorok hangsúlyozták a katonatiszti 
állás és a titkos társulatokhoz való tartozás közt 
való összeférhetetlenséget, és hogy a hadügyminisz-
tertől és a tengerészetügyi minisztertől megfelelő in-
tézkedéseket sürgettek meg. 

Spingardi hadügyminiszter a május 12. szená-
tusi ülésben feleli. Mindenekelőtt hangsúlyozta tisz-
teletét a véleményszabadság iránt, miért is nem 
kíván bírálatot mondani a szóban levő titkos társu-
latról. Ami a katonai esküt illeti, azt természetesen 
sohasem gyengítheti meg semmiféle ilyen titkos tár-
sulat iránt elvállalt kötelezettség. A miniszter egyéb-
ként kijelenti, hogy kívánatos volna, hogg titkos tár-
sulatnak ne legyen tagja egyetlen katona sem. Sze-
retné, ha ezt a nyilatkozatát a kételkedők ünnepélyes 
intelemnek vennék. A hadseregnek és a tengeri had-
erőnek világos, szabad, lojális területnek kellene len-
nie, ahol teli tüdővel lehessen élvezni a mező tiszta 
levegőjét, ahol a kötelességet kötelességtudásból tel-
jesítik és nem egyéb akár nyilt, akár titkos célokból. 
És árulást követne el kötelezettsége ellen és katona-
tiszti fokozatának méltóságát alacsonyítaná le az a 
magasabb katona- vagy hajóhadi tiszt, aki egy alatla 
álló tisztnek engedelmeskednék csak azért, mert ez 
ama titkos társulatban magasabb rangot tölt be. 
Ilyen tiszt érdemetlenné tenné magát a hadsereghez 
vagy a hadi tengerészeihez való tartozásra. A miniszter 
a beszéd végén bizalmát fejezi ki, hogy ennyire nem 
fog jutni a dolog, és a maga részéről is oda fog 
hatni, hogy ez soha meg ne történhessen. Kijelen-
tette a hadügyminiszter (mindenben a tengerészeti 
miniszterrel egyetértően), hogy míg ő lesz a minisz-
ter, semmiféle társulatnak befolyása nem fogja őt 
eltántorítani attól, hogy letérjen azon útról, amelyet 
mint polgárnak és katonának követnie kell. 

A miniszter nyilatkozatát Santini szenátor meg-
nyugvással vette tudomásul. 

Spingardi miniszter erélyes kijelentéseit az Os-
servatore Romano is örömmel és dicsérettel regisz-
trálja, és csak azt kifogásolja, hogy a miniszter csak 
titkos társulatokról beszélt és nem nevezte meg a 
maga nevén a szabadkőművességet. 

Könyvek a/ index-en. Az Index-Congregatio 
1913. május 8-iki decretum-ával megtiltotta a követ-
kező művek olvasását: 1. A L. Laberthonniére által 
szerkesztett ((Annales de la philosophie chrétienne» 
19U5—1913. évfolyamait.2. Henri Brá)!o;w/-nak Chantal-
életrajzát. (Sainte Chantal. Collection «Les Saints» 
Paris, 1912.). 3. Ezen anonim könyvecskéi : «Ce qu'on 
fait de l'Eglise». Etude d'histoire religieuse, avec une 
supplique á S. S. le Pape Pie X. Paris. 

A még eltemetett császár-forumok kiásása. 
A kapitoliumi Vittore Emmanuel-szohor elkészülvén, 
most hozzálátnak az egész Capitolium-környék ren-
dezéséhez. A Piazza Venezia-tói a Via Cavour-ig 
utcát nyitnak; az olasz közmunka-miniszter most 
hirdette ki a kisajátítási eljárás megkezdését. Az új út 
megnyitása alkalmából a Piazza Venezia és az eddig 
ismert forum közti részen elterülő, még eltemetett 
egyéb forumokat (Caesar, Augustus, Nero-féle) fognak 
feltárni. 

III. TUDOMÁNYOS CIKKEK, e*> e*> <m> e/a 
<*> <*> KÖZLEMÉNYEK, ÉRTEKEZÉSEK 

A modern ember. I. közlemény. 

Az emberiség történetében nem akadunk oly 
korra, mely annyit tartott volna magáról s oly igé-
nyekkel lépett volna fel bírálóival szemben, mint a 
jelenkor. Minden század emberei reá nézve modernek, 
mert hiszen ők teremtik meg az akkori jelent, — de 
azért egyik sem hozakodott elő annyira a modern-
séggel, mint a mi korunk. Ha valami különösség 
vagy félszegség sérti szemünket vagy halló szervün-
ket, azzal nyugtatnak meg, hog}' ez modern, s ha 
még oly különös is, de a modern ember ezt már 
így szokta. A költészetben, művészetben, a szórakozás 
minden nemében az alaktalant, visszataszítót és alja-
sat a modern ember természete menti. Nem találunk 
teret, ahol ennek a modern embernek nem tömjé-
neznének, szemben vagy legalább oldalt. Látunk 
komoly törekvésű embereket, akik a kornak fattyú-
hajtásait akarják lenyesni, s ime mintegy lidércnyo-
más alatt ennek a modern embernek kénytelenek 
udvarolni, őt atyáitól lényegesen megkülönböztetni, 
mint ők mondják, az ő nyelvén vele beszélni, hogy 
kegyes meghallgatásra számíthassanak. Mert állítólag 
a modern ember psychologiája egészen más, ő valami 
új typus; annyira különbözik őseitől, mint a lepke a 
hernyótól, vagy a cserebogár a kukactól, az csak kú-
szik, míg a lepkének szárnyai vannak, s így szárnyra 
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kell kelnie annak, aki a modern emberi megköze-
líteni akarja. 

Midőn látjuk, hogy sokan nemes szándékból, 
míg mások a modernség ködétől megvakítva, a meg-
engedett határokon túl, sőt végletekig mennek a 
modern embernek hozott áldozatokban, úgyannyira, 
hogy inkább alakulnak, mint alakítanak, inkább vesz-
tenek, mint adnak, — mondom, ennek láttára, önkén-
telenül kérdezzük: micsoda az a modern ember, mi 
az ő typusa, hogy ennyi becézgetésre tart igényt? 
Mi az oka annak, hogy minden becézgetés dacára 
minden kiábrándító törekvés hajótörést szenved s a 
józan ész csúfot vall, gyakran a jóakaró térítők vesze-
delmével? Hol keressük a modernség magvát, mely 
az új typust oly messzire terelte őseitől. Hiszen a 
nap, hold és a csillagok nem változtatták meg járá-
sukat, s az ember lakóhelye még mindig az öreg 
föld, ha mindjár t sárgolyó is a modern neve; ezen 
él és munkálkodik ésszel és erővel, ösztöntől és szen-
vedélytől hajtva. Vájjon mi változott meg benne 
annyira, hogy ősei rá sem ismernének, hogy tőlük 
oly lényegesen különbözik, oly lényegesen elütő 
bánásmódra tart igényt ? 

Arra a kérdésre : micsoda a modern ember, 
némi megfigyelés alapján a legrövidebben úgy vála-
szolhatunk: a modern ember genie, s a modernség 
genialitás. Ezt nem gúnyképen mondom, hanem azért, 
mert találóbb nevet lényének megjelölésére nem igen 
alkalmazhatunk, akár a genie szónak modern jelen-
tését, akár a modern ember különös sajátságait vesz-
szük figyelembe. 

I. 

Mi is az a genie a modern értelmezés szerint? 
A modern genietannal, ha nem is a névvel, már 

az ókorban, t. i. Róma hanyatlásának küszöbén talál-
kozunk, amikor ugyanis Carnectdes és az atheista 
Theodorus a római aranyifjúság tapsai közt hirdette 
a művelt ember törvényfelettiségét, mint oly kivált-
ságot, mely őt a buta tömeg fölé emeli. Ajobbérzé-
sűek elfordultak az előkelőségnek ezen prófétáitól, 
s így valami állandó iskolát nem alapítottak, ez a 
dicsőség az újkor számára maradt. 

A XVI. század végén Charron és Montaigne ré-
vén fészkelte be magát tartósan az a meggyőződés, 
hogy a nagyok és kicsinyek nem eshetnek ugyan-
azon törvény alá, s azért igazságtalanság reájuk 

különbség nélkül az erkölcsi szabályt alkalmazni. 
A kiváló szellemeket ugyanaz a kiváltság illeti meg, 
melynek a közélet vezetői részesei, t. i. őket az 
erkölcsnek kicsinyes szabályai nem kötik. Állandóvá 
lett e meggyőződés s tovább fejlődött, mert minden 
tévelynek erőssége a téves élettel való összefüggése, 
érdekközössége; minél világosabban és határozottab-
ban fejezi ki valamely szólam a szabados életnek 
reguláját, annál szívósabban csüng rajta a világ. 

E tan továbbfejlődésének tanúit nem igen kell 
keresnünk, hiszen szavuk messze elhallatszott. 

Wieland mint egészen természetes igazságot oda-
veti kijelentését, hogy a genienek fölénye abban 
áll, hogy van szive oly tan felállítására, mely szerint 
a bűn nem bűn. Goethe pedig genie alatt az ember-
nek azt a képességét érti, amely cselekvésével tör-
vényt alkot. Épen azért Schiller szerint a genie kép-
zelőtehetsége nem korlátozható az ész és erkölcs 
által, esztétikus és erkölcsi szempontok egymásnak 
űt jában állanak, s a tárgy annál kevésbbé hal a 
műérzékre, minél erkölcsösebb. Aki ezt nem érti — 
mondja Schopenhauer — az lehet jó ember, de nem 
filozófus. Ezeket az alapelveket fejtette ki az itjú 
Schlegel Lucinde című művében s telte a világ köz-
kincsévé. Ennek értelmében csak a genie, a filozófus, 
a költő, a művész valódi ember, akiből az istenség 
beszél; az erény genialitás, és a genialitás erény. Az 
ilyen genie más viszonyban van az erkölccsel, mint 
a prózai ember, mert ez a törvényhez van kötve, az 
erény és kötelesség grammatikája fölé soha sem 
emelkedhetik ; a genialis ember azonban költő, kinek 
minden szabad, az erénynek hérosza, mert az abc-
jén már régen túl van, reá nézve az erkölcsi tör-
vények csak számoló érmek, melyek annyit érnek, 
amennyit ő akar, s ez az ő erkölcsössége. Amit a 
filiszter erkölcsösnek tart, azt a genie elvből meg-
veti ; isteni erejével minden korlátot letör, mert bé-
kót nem tűrhet, s minél függetlenebbül él, annál 
nagyobb tiszteletet tanúsít a benne lakozó isteni iránt. 
Ilyen genialitásra mindaz nevelendő, akiben erre 
képesség van, férfi és nő egyaránt. 

Ez a mag jó földbe esett. Schleiermacher, a 
modernek theologusa, aki minden morál immorali-
tását állapította meg, a Lucinde elveiben egy új 
erkölcstan alapját látja, melynek fensége a feltétlen 
szabadság követelésében áll. Ez az erkölcstan Stir-
ner-en át egész Nietzsche-ig fejlődött. Ezek az «én»-t 
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gázolni engedik minden igazságon és törvényen, 
mert szerintök mindennek értékét az «én» törekvései 
állapítják meg. Természetesen megvetik a közönsé-
ges erkölcsöt, mert ez szerintök rabszolga morál. 
Nietzschének többet ér egy Borgia Caesar, mint a 
lelkiismeret szolgáinak egész csordája; Carlyle szemé-
ben pedig a becsületes emberek milliói, kik arcuk 
verejtékével áztatják a földet, nullák, mert csak azok 
számítanak, akik a törvényeken, ezeken a holt for-
mákon magukat túlteszik. 

A genialitás ezen fajának megalapozására közre-
működtek a hivatásos bölcselők is. Kant kijelentette, 
hogy az ember az egyedüli személyiség a minden-
ségben, tehát öncél, s így minden kötelességnek 
kizárólagos tárgya. Ebből az elvből kiindulva, Fichte 
arra az eredményre jutott, hogy az «én» gondol-
kodásunk egyedüli központja és tárgya, ami kívülünk 
van, nem érdekel, mert hisz semmi. 

Ez volt a modern genie születésnapja a filozófiá-
ban, mert ez szabadította fel az egyént Isten, törvény 
s a lelkiismeret uralma alól. Ezek az elvek fejezik 
ki azt, amit a modern kor kíván, mert ezek szaba-
dítják meg a nyűgtől, melyet azelőtt az elmélet rakott 
az emberre. 

Azért ez az új elmélet lett a modern embernek, a 
genienek irányítójává; ez különbözteti meg a múlt 
idők embereitől, tehát az, hogy a féktelen gyakorlatot 
elméletté léptette elő, s a világ életében mintegy 
megörökíteni akarja, szellemi nagyság fényébe helyez-
vén a zabolátlan életet. Mert ha igaz, hogy a genie 
nemcsak a világ ura, emberi isten, hanem a jónak 
és rossznak, jogosnak és jogtalanságnak, erkölcsnek 
és szépnek szabálya,— akkor maga szabja meg élete 
útját és törvényét; aki nem így gondolkozik, az 
filiszter, csordaember, rabszolga. Ha igaz, hogy csak a 
vízfejűek beszélnek bűnről és kötelességről, akkor a 
világ csak a genie hatalma, a rosszhoz és erőszakhoz 
való bátorsága előtt hajolhat meg, s minden vala-
mire való tehetségnek bombaként kell útat törnie 
magának. Hiszen a történelem is bizonyítja, hogy 
azok a népek éllek kulturéletet, melyek és amíg 
másokat lábbal tapostak, s azok az emberek emeltek 
maguknak örök emléket, akik millióknak tetemein s 
görnyedt hátán emelkedtek. 

S ki ne akarna genie lenni, mikor ez nemcsak 
dicsőséget hoz, de könnyebb is? Azért, aki miben 
zabolátlan lehet, abban zabolátlankodik is, s ahol 
körülményei vagy természetes gyengesége tehetetlen-
ségre kárhoztatja, irigy csodálattal tekint a nagyobb 
geniere.1 

Hogy pedig a modernség ezen geniekórral valóban 
azonos, arról meggyőződünk, ha a modern élet egyes 
terein végigtekintünk.Mindenütt megtaláljuk a modern 
embernek geniere valló eszméit, vezető elveit és 
törekvéseit. 

1 V. ö. Weiss : Apót. d. Christent. 1895. II, 44. s kk. 

II. 
Először is vegyük elő a tudományt ; hiszen úgy 

látszik, hogy a modern világ más szellemi tevékeny-
séget nem is ismer, mint tudást, ez az egyedüli műve-
lési eszköze a természet fejlesztésénél. Tehát ezen a 
magasztalt s mintegy kisajátított téren kereshetjük 
elsősorban a modern embert. Már pedig e téren 
a szubjektivizmus és individualizmus uralkodik, mert 
állítólag az intellektuális egyéniség a maga fejlődésé-
ben teljesen független, csak egyéni belátása, igazság-
érzelme és igénye vezetheti. Ahol azonban a kézzel-
fogható tapasztalatba ütközik, mint a csillagászatban 
és természettanban, ahol tehát külső korlátokra talál, 
ott nem mer érvényesülni ; de az érzékfeletti téren, 
ahol szellemi jelenségekről, mint vallásról és erkölcs-
ről van szó, olt kárpótolja magát egészen a véglete-
kig a gondolkodási törvények árán is. Itt már rábuk-
kanunk a jogát kereső autonom szabadgondolkozóra, 
a kinek jelszava: az ember mértéke mindennek. Itt 
már agnoszticizmust és szkepticizmust hirdet, a fel-
tétlen igazságokat az érzelemhez utalja, az ember 
legalanyibb s legegyénibb birodalmába, ahol feltétlen 
igazságoknak nincs helyök, hanem csak átéléseknek, 
melyeket symbolumokká formuláz. Hogy tehát a füg-
getlen genie érvényesüljön, a világnézetet alkotó leg-
főbb és legfontosabb igazságok, melyekért az ember 
él és hal, az értelemből a szívbe utasíttatnak, mert 
különben a tudományban bírnának alappal, s az 
ember kénye-kedve szerint nem módosíthatna raj tuk, 
mint midőn az állhatatlan szívre vannak bízva. Csak 
így lehet az életet irányító világnézetet a kulturfo-
lyamat virágává lefokozni, mely nem gondolat, hanem 
a gondolkodás rythmusa, nem elmélet, hanem érték-
érzelmektől áthatott nézet-mód. így jut az ember a 
legfőbb igazságok felett való uralomhoz, így lesznek 
azok az érzelem és képzelődés játéklabdájává ; a tudós 
semmit sem adhat rájuk, mert holnap már a sem-
miségbe gördülnek, hogy újaknak adjanak helyet. 

A modern tudós ember tehát nem abban külön-
bözik az állattól, hogy ismerete révén az érzékfeletti-
hez emelkedhetik, hogy elvei alapján biztosan ismer-
het s ezen ismeretére alapítja szellemi életéi, hanem 
abban, hogy ő az érzékfelettiekre vonatkozó képze-
tekel és elveket tetszés szerint gyártja. Ezen kivált-
ságnak gyakorlati előnye, hogy felelősség nélkül 
szabadon élhet, isteneit igényei és átélései szerint 
teremtheti s önmagát imádhatja. Hiszen minden erre 
vonatkozó igazság relatív, az egyének és korok érzelmi 
processusai szerint változnak; miért volna ő hozzá-
juk kötve, miért nem teremthetne újakat. 

Ebből a tudományból csak egy van száműzve, 
t. i. Isten; mert bármilyen oknál lehet a problémák 
megoldását keresni a tudományos jelleg kockáztatása 
nélkül, csak ennél az egynél nem, mert a tudomány 
állítólag feltevésmentes. Pedig az igazság az, hogy a 
genie félti feltétlen szabadságát a gondolkodásban, 
s azért odaállítja magát mindennek központjába 
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inkább állati íejleménynek, lélek és halhatatlanság 
nélkül, vallja magát, mert ettől nem félti független 
önállóságát, sőt ennek megerősödését várja, mert 
saját erejére támaszkodó kulturhaladásnak tulajdonít-
hat mindent, amit szelleminek mondunk. Inkább 
kétségbe von mindent, tagadja az objektiv igazság 
létét, sőt lehetőségét is, inkább szellemi termékeny-
ségnek nevezi az értelmi anarchiát és züllést s a 
pesszimizmust hirdeti, mint hogy függetlenségéről le-
mondjon. Titáni erőlködésében azzal biztatja magát, 
hogy szivesebben keresi, mint birja az igazságot, 
mert a szabad kutatásról nem akar lemondani. 
Önteltségében, mely mindent magának akar köszönni, 
nem látja be, hogy az igazságba való elmélyedés új 
felfedezésekre vezet, s következőleg az igazság birása 
nem gátolja a kutatást. Nem látja be, hogy az életbe 
vágó igazságokat illetőleg nem botorkálhat egész 
életén át, hogy csak halálos ágyán jusson az élet 
jelentőségének tudatára s azon bölcseség birtokába, 
melynek az egész életén át kellett volna őt vezetnie. 

Ilyen áldozatokra kész a modern tudomány, 
mert a genie szelleme él benne. Máskép nem érthető 
az a könnyelműség, mellyel a modern ember a 
multak eredményeit és tapasztalatait megvetve fog 
az élet alapelveinek kereséséhez, hogy új világosságot 
hozzon az emberiségnek. Hiszen felületes emberek, 
kik még komolyan gondolkozni sem tudnak, kínálnak 
új eszméket az erkölcsről, jogról, Istenről a modern 
ember igényeihez alkalmazva, s mint az utcai rik-
kancsok törekednek egymás kiszorítására s valami 
meglepővel egymást túlkiabálni ; mindegyik felfedező 
s a réginek legyőzője. 

Nagyzási látomások ezek s a tudomány mámo-
rának nevezhetjük; a modern ember mámoros a 
saját nagyságától, mert a természet felett némi ha-
talmat nyert, mert van vasútja és távirdája, telefonja 
és repülőgépe. Mámoros, mert a csillagok járásába 
némi betekintést nyert s a természet néhány törvé-
nyét kifürkészte, az anyagot néhány elemre bontani 
s ezeket ismét egyesíteni tudja; e mámorában gon-
dolja, hogy a természetnek mélyére hatva nemsokára 
az élet összes körülményeit és feltételeit megváltoz-
tatja, mert kezében van az élet titka. E mámorban 
a világ és élet magyarázatára Istent feleslegesnek 

tartja, mert a tudomány nem látta. Tekintélyt nem 
ismer, mert a tudomány egyéniségét felszabadította; 
kritikájával mindennek végére akar járni s kérlel-
hetetlen mindennel szemben, ami elméje fölé akar 
emelkedni. Végtelen haladásról álmodik s paradi-
csomot igér. Ez van a modern világ légkörében s a 
gőgöt őrületig fokozza ; azért hiszi el oly könnyen a 
modern ember, hogy Isten meghalt s az ember a 
saját lábán járhat. 

Ezen mámor dajkálója annak a tudományos 
genialitásnak, mely az ember vetélytársa ellen küzd, 
midőn azokat az ős és tiszteletreméltó alapokat 
akarja lerontani, melyek ép oly nélkülözhetetlen 
feltételei az emberi életnek, mint a földtalaj a rajta 
nyugvó épületnek; midőn a jog és erkölcsnek maguk-
ban világos s így a vitatás alól kivont sarkigazságait 
vakmerően tagadja vagy legalább kétségbe vonja; 
midőn azt, amit eddig minden nép törvényhozása, 
erkölcstana, vallása megbélyegzett, bűnnek nyilvání-
tott, úgy állítja a tömeg elé, mint haladást ; midőn 
mindent kérdésessé tesz, még a leglényegesebb el-
veket is, könnyelmű újdonsághajhászattal mindent 
tagad. Nem csoda, hogy a félrevezetett világ azon 
tanakodik: van-e hát valami bizonyos? Nem csoda, 
hogy a fejek oly zavarosak, hogy conventionalis ha-
zugságnak tartanak minden erkölcsit, amint ezt 
Nordau hirdeti, midőn nemcsak a vallást, hanem a 
lelkiismeretet is oly hazugságnak jelenti ki, melyet 
a ferde nevelés erőszakolt az elfogulatlan gondolko-
dásra.1 Ebből a tudományos genialitásból megértjük 
a modern embernek többi psychologiai sajátságait is. 

Mihdlovics Ede dr. 

r 

Ujabb tanulmányok Pál apostol élettörténe-
tének kronológiájához. III. közlemény. 

IV. Deissmann és Harnack időszámításának bírálata. 
Bármilyen tetszetős eredményre is vezessen 

Deissmann és Harnack időszámítása, bármennyire is 
meglepjen bennünket Harnack leleményes kombi-
nációja, arról még sem szabad megfeledkezni, hogy 

1 V. ö. Donát: Die Freiheit d. Wissenschaft. 1910. 
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a különböző számadatok, melyek Harnack szerint 
egymás helyességét igazolják, külön-külön önmaguk-
ban véve csak bizonytalan adatok. Csoportosításuk 
mindenesetre ügyes s pillanatnyira el is feledteti az 
emberrel, hogy csak feltevésekkel és kombinációval 
van dolga, melynek minden egyes adatát külön bírálat 
alá kell venni, s ami első tekintetre szilárd épít-
ménynek látszik, valójában homokra épített kártya-
vár is lehet. 

Deissmann és Harnack egész kronológiai rend-
szere tulajdonképen Gallio proconsuli évének kiszá-
mításán épül fel. Kérdés, hogy ez az alap teljesen 
megbizható-e. Nincs-e több valószínűsége Dubowy 
számításának, ki Deissmanntól eltérően állapítja meg 
Gallio proconsuli évének idejét. Deissmann és Dubowy 
megegyeznek annak felismerésében, hogy Gallio 
proconsulsága legalább részben egyidejű Claudius 
császár XXVI. imperátori acclamatiójának idejével. 
Csakhogy már ezen imperátori acclamatio keltezé-
sében némikép eltérnek egymástól. Már itt jelent-
kezik Deissmann törekvése, hogy mennél korábbi 
évszámra jusson, és Dubowy-é, hogy mennél későbbre 
tolja az események idejét. Abban még megegyeznek, 
hogy Claudius XXVI. imperátori acclamatiójának 
idejét az 52. év első felére állapítják meg. Deissmann 
további számításának alapjául azt veszi, hogy ez az 
acclamatio 51 első hónapjaiban történt. Dubowy 
azonban az acclamatio idejéül valószínűbbnek tartja 
52 április vagy május havát. Az acclamatio idejének 
négy-öt hónappal későbbre való helyezésében Dubowy 
mellett nagyobb valószínűség szól, mert az imperá-
tori acclamatio rendszerint harci győzelmet követett. 
Hadi vállalatokra pedig alkalmasabb a tavaszi, mint a 
téli idő. Helyesen írja tehát Dubowy, hogy Claudius 
XXVI. imperátori acclamatiója 52 áprilisában vagy 
májusában történt, mert katonai vállalkozásoknak 
tavasz előtt nem igen volt helyük. 

Gallio proconsulsága Deissmann szerint a nyári 
hónapokban kezdődött, Dubowy számítása értelmében 
pedig május havában. S ebben a tekintetben is több a 
valószínűsége Dubowy számításának. Ugyanis Clau-
diusnak 43-ban kelt rendelete értelmében a procon-
suloknak legkésőbb április közepén el kellett hagyniok 
Rómát, hogy hivataluk átvételére induljanak. Az út 
Rómából Achajába fél hónapnál tovább nem tartott, s 
ha Gallio április közepén indult el Rómából, május 
elején már Korintusban volt. így Gallio proconsula-
tusának évét május hónaptól a következő év máju-
sáig kell számítani. Az a kérdés, hogy melyik év 
májusával kezdődött, s mely esztendő május havával 
végződött. A Gallio-feliratból kétségtelen, hogy Gallio 
proconsulsága részben egybeesik Claudius császár 
XXVI. imperátori acclamatiójával, amelynek ideje 52 
áprilisától kezdve ez év július végéig tarthatott, amikor 
már feltűnik a XXVII. imperátori acclamatio. Ha, mint 
Deissmann gondolja, Gallio proconsulátusa 52-ben 
már végződött, akkor csak a vége, csakis a proconsuli 

év utolsó hónapja, április hava eshetett egybe 
Claudius XXVI. imperátori acclamatiójának idejével. 
IIa azonban csak 52-ben kezdődött, akkor első három 
hónapja, május, június és esetleg július esik egybe 
a XXVI. imperátori acclamatióval. A valószínűség 
ismét Dubowy számítása mellett van, mert a lehetőség» 
hogy a XXVI. acclamatio egybeessék Gallio procon-
suli évével, nagyobb májustól július végéig tartó 
három hónapos időre, mint az áprilistól májusig 
tartó egy hónapos időközre. Több joggal teszi tehát 
Dubowy Gallio proconsulatusának évét 52-től 53-ig, 
mint Deissmann és Harnack 51-től 52-ig. 

Amint a Gallio-felirat együtt említi Claudius csá-
szár XXVI. imperátori acclamatiójával Gallio pro-
consulatusát, úgy az Apóst. Csel. egybekapcsolják 
Gallio proconsulságát Pál apostol korintusi első tar-
tózkodásával. Deissmann és Harnack az Apóst. Csel. 
előadását úgy értelmezik, hogy Pál másfél évi korintusi 
tartózkodásának már végéhez közeledett, Gallio pedig 
proconsulatusi évét csak kezdte még akkor, amikor a 
zsidók Pál ellen emelt vádjukkal Galliohoz fordultak. 
Az Apóst. Csel. szövege pedig épen nem azt mondja, 
amit Deissmann és Harnack belőle kiolvasnak. 

A szöveg így szól: «Ott maradt tehát egy évig 
és hat hónapig és hirdette náluk az Isten igéjét». 

E szavaknak az a természetes értelmük, hogy a 
velük kifejezett időmegjelölés magában foglalja Pál 
korintusi tartózkodásának egész idejét. Ha nem 
jelentené az egész időzést, hanem csak egy részét, 
akkor Pál korintusi tartózkodásának csak azt a részét 
jelölné, melyben az apostol zavartalanul működött 
Korintusban. Különös volna azonban, hogy az Apóst. 
Csel. pontosan megjelölnék a közbülső zavartalan 
időzést, a korintusi tartózkodás egész idejének tartal-
máról pedig semmit sem mondanának. A kifejezés 
«ott maradt = sxá{kaev» azt fejezi ki, hogy Pál apostol, 
aki Aquilánál állandó foglalkozást vállalt, Korintusban 
letelepedett, nem maradt csak átmenetileg, mint 
előbb Athénben. Azt sem mondják az Apóst. Csel. 
amit Deissmann és Harnack belőlük kimagyaráznak, 
hogy a zsidók vádaskodásukkal Pál ellen mindjár t 
előálllak, mihelyt Gallio Korintusba érkezett. 

Mert nem azt mondják : mikor Gallio Achaja 
proconsula lelt, hanem lévén pedig Gallio proconsul 
Achajában.1 Jogosultabb tehát Dubowy következ-
telése, hogy a zsidók vádaskodása Galliónál Pál 
ellen az apostol korintusi első időzésének egy köz-
beeső epizódja, mely úgy Pál tizennyolc hónapos 
korintusi tartózkodásának, mint Gallio proconsuli 
évének idejébe, egyiknek sem épen a végére, illetőleg 
elejére esik, s ennélfogva a legbiztosabb eljárás a 
do'got úgy venni, hogy Gallio proconsuli éve bele-
foglaltassék Pál korintusi időzésének másfél évébe, 
az 52—53. évbe. 

Deissmann és Harnack számításuk helyességének 

1 Feiten, Die Apostelgeschichte 44. és 344. 1. 
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egyik bizonyítékát Orosius azon adatában látják, hogy 
Claudius uralkodásának kilencedik évében, 49-ben 
űzte ki a zsidókat Rómából. Ennek a rendeletnek 
következtében jött Aquila kevéssel Pál előtt Korín-
tusba. Tehát Aquila is, Pál is nemsokára a császári 
rendelet után, legkésőbb 50-ben értek Korintusba. 
Orosius adata azonban nem teljesen kifogástalan. 
Orosius ugyanis kifejezetten azt mondja, hogy adatát 
Josephustól veszi. Már pedig Josephus munkáiban 
ez az adat nincs meg. Ez a körülmény már magá-
ban véve is. megingatja Orosius adatának hitelét. 
Másodszor Orosius időszámításaiban rendszeresen egy 
évvel téved. Bár ezt az adatot forrásból meríti, mely 
esetleg helyes számot nyújt, mégis meg van annak 
a lehetősége, hogy Orosius a forrásában talált évszá-
mot a többihez megfelelően átalakította. Orosius 
évszáma tehát nem feltétlenül megbízható, s lehet-
séges még az is, hogy Aquila Rómából nem ment 
egyenesen Korintusba, hanem előbb Itáliának más 
helyein is megfordult. 

Ami végül Harnack hivatkozását illeti az ofita 
gnosztikusok, Ptolemeus tanítványainak és az Ascen-
sio Isaiae-nek különleges véleményére, hogy Jézus 
feltámadása után még másfél évig tartózkodott volna 
a földön, s ezt a véleményüket onnan merítették, 
hogy Jézusnak Pál előtt való damaszkuszi megjele-
nését is a földön tartózkodó feltámadott Krisztus 
megjelenésének vették, az merész kombináció, de 
alapot nélkülöz, mert sem a gnosztikusok, sem Ptole-
meus tanítványai, sem az Ascensio Isaiae sehol sem 
árulják el, hogy ez a véleményük a feltámadott Jézus-
nak hosszú földi tartózkodásáról valamikép össze-
függésben állna Krisztus megjelenésével Pálnak. S az 
is nagyon kérdéses, hogy ez a vélemény ősi hagyo-
mányra legyen visszavezethető. Lukácsnak adata az 
Apóst. Cselekedeteiben, mely szerint Jézus feltáma-
dása után negyven napig élt a földön, mindenesetre 
megbízhatóbb, és ősibb hagyománynak kifejezése. 

Deissmann és Harnack kronológiai rendszerének 
minden egyes adatához tehát igen sok kétség fér. 
Azzal, hogy ügyesen, de irányzatosan vannak csopor-
tosítva, még nem oszlik el a kétség és bizonytalan-
ság. Anélkül, hogy a problémát véglegesen megol-
dottnak tekintenők, Dubowy számítását valószínűbb-

nek és a szentírás más adataival megegyezőbbnek 
találjuk.1 

Szerinte Pál apostol életének kronológiája így 
alakulna : 

34-ben Pál megtérése; 
37-ben első útja Jeruzsálembe; 
51-ben a jeruzsálemi zsinat; 
52—53 Pál első időzése Korinlusban; 
55—57 működése Efezusban. 

Martin Aurél dr. 

Rawlinson. „. közlcménv. 
Mint már fentebb említém, ugyanezen évben ki-

tört az afghan forradalom és Rawlinson kénytelen 
volt kedvenc tanulmányait félbeszakítani. Dacára 
azonban annak, hogy a zavarok lecsendesülése után 
az ifjú angol tisztet fényes, de felette kényes és fele-
lősségterhes politikai állásba helyezték, amellyel 
egyszersmind további katonai pályafutásának a leg-
nagyobb út is nyitva állt, mégis a Behistun-i «baby-
loniai rejtély» maradt Rawlinson álmainak neto-
vábbja. 

Társainak és barátainak legnagyobb csodálko-
zására azonban lemondott mindezen fényes indiai 
állásokról s 1843-ban az East India Company szol-
gálatába szegődve, egy politikai ágens állását vállalta 
el a török fennhatóság alatt levő Arábiában. A szer-
ződés megkötése után, 1844 március hó 5-én Bag-
dadba nevezik ki konzulnak. 

Az első tekintetre igénytelennek látszik jelenlegi 
állása, de ha figyelembe vesszük az akkori tudo-
mányos viszonyokat, csakhamar arra a meggyőző-
désre jutunk, hogy nem volt az épen a legutolsó 
állás. Az éleslátású Bawlinson politikai szereplése 
mellett, teljesen kedvenc archäologiai stúdiumainak 
szentelhette idejét. 

Diplomáciai éleslátása és körültekintő modora 
révén felette ügyesen képviselte hazájának érdekeit. 
Kormánya sem maradt adós neki s méltányolva 
fáradozásait és elvitázhatatlan érdemeit a régi em-

1 Steinmann, Die Apostelgeschichte, 1912., kommentárjá-
ban Dubowy kronológiáját veszi alapul. 

Úrakíilönlegességek nagyszerű választékban, M i n d e n ó r á é r t t ö b b 
é v i Í r á s b e l i j ó t á l l á s ! 

H i r e s S c h a f f h a u s e n i , 
O m e g a , C i a s h ü t t e , 
E t e r n a , P a t e c k s tb . 

szerkezetek. 
Acél, ezüst v. arany, művészi 
ízléssel kidolgozott tokokban. 

Eredeti gyári árak ! - s w 

Schönwald Imre 
óra- és ékszertelepe 

B U D A P E S T , 
Deák Ferenc-utca 21. szám. 

Törzstelep: PÉCS. 
Képes nagy árjegyzék ingyen és bérmentve. 
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lékek titokszerűségének feltárása körül, 1851. novem-
ber 2-án főkonzullá lépleti elő. E helyen 12 évig 
folytatta kutatásait Rawlinson, azon idő (egy év) 
leszámításával, amelyet 1849-ben Angliában töltött. 

A szorgalmas munka meg is hozta gyümölcseit, 
úgy hogy 1844-ben első izben küldhette el a Behis-
tun-i perzsa szövegnek teljesen hű másolatát. A szö-
veg megfejtésének nehéz munkája azonban még két 
teljes évet vett igénybe. Vasszorgalma és szívós ki-
tartása mellett szólnak azon emberfeletti nehézségek 
is, melyeket lépésről-lépésre szépen legyőzött. 

Kutatásainak eredményeit a Londonban székelő 
királyi ázsiai társasággal közölte, amely 1846-ban a 
Behistun-i szöveget, ennek fordítását és részletes 
nyelvi analyzisét ki is adta egy nagyobb tanulmány-
nyal kapcsolatosan, amely az óperzsa ékírás miként-
jét tartalmazta. A (.(Journal of the Royal Asiatic 
Society» X. és XI-ik kötete több mint 600 oldalon 
keresztül tárgyalja Rawlinson kutatásainak eredmé-
nyeit, sajnos azonban, hogy a megkezdett szógyűj-
temény, nem tudni mi okból, befejezetlen maradt . 

így tehát emberfeletti munkával és nem kis ál-
mélkodást keltve, végre befejezést nyert az a nagy 
munka, melynek szakszerű s helyes megfejtése érde-
kében annyi kiváló férfiű évtizedekig hiába fáradozott. 

Fleischer leipzigi orientalista a német keleti tár-
saság évi jelentésében (Z. D. M. G. VI./79. oldal) a 
következő lelkes szavak kíséretében emlékszik meg 
Rawlinson-nak felfedezéséről : 

«Wir kommen zu dem glänzendsten und folgen-
schwersten Siege, den europäische Wissenschaft in 
neuester Zeit über die neidischen Mächte der Ver-
gangenheit errungen hat. Welches Hochgefühl durch-
dringt uns, wenn wir uns vergegenwärtigen, wie, 
nachdem die Entzifferung der früher gewonnen per-
sischen Keilinschriften den Weg gebahnt, die Königin 
aller, die Felsenurkunde von Behistun ihren trium-
phierenden Einzug hält, von einem und demselben 
Manne dem rohen Gestein entrissen, übersetzt und 
praktisch wie geschichtlich erläutert, in gleichem 
Masse eine Verherrlichung der Grosstaten des Per-
serkönigs Darius' I, der Wahrheitstreue des Griechen 
Herodot, der Geisteskraft und Ausdauer des Eng-
länders Rawlinson.» 

Miután Rawlinson a felirat perzsa részének meg-
fejtését az egész tudós világ egyhangú elismerése 
mellett befejezte, minden idejét a szövegben előfor-
duló babyloni felirat hű fordításának szentelte. Ezen 
munkát meglehetős gyorsan, már 1847-ben be is 
fejezhette. Az említett felirat tudvalevőleg az ékírás 
három válfajának, illetve nyelvének, az óperzsa, 
susiai és babyloniai idiomáiban van szerkesztve, s 
mind a három szöveg egy és ugyanazt tárgyalja. 

A szöveg babyloniai részének megfejtéséhez a 
perzsa rész szolgált kulcs gyanánt, melyet legelőször 
sikerült Rawlinson-nak megfejtenie, ez pedig azért 
sikerült, mert szorgalmas összehasonlító nyelvi stú-

dium révén kiderült, hogy a rengeteg sok tulajdon-
nevek mind a három szövegben egy és ugyanazon 
sorrendben következtek s így a babyloni szöveg 
phonetikus értelme is csakhamar ki lett derítve. 
E nehéz munka 1849-ben már végleg befejeződött. 

Midőn Rawlinson hazájába visszatérve a fordí-
tásokat is magával hozta, az elért eredményeket már 
alkalmazhatta is a II. Salmanassar-féle híres fekete 
obeliskjén levő szövegrészek fordításaiban. Ennek 
fordítását 1850-ben publikálta a szakközlönyökben. 

IIa e szövegrészek fordításában Rawlinson még 
meglehetős nagy hibákat is követett el, amelyeket 
csak a legújabb szakkutatások helyesbítettek, koránt-
sem róhatók fel azok egyesegyedül az ő könnyel-
műségének, mert mindezek dacára a vállalkozások 
legvakmerőbbjei egyikének tekinthetjük azt azon 
oknál fogva, mert a kibetűzéskor semmiféle perzsa 
vagy más rokonnyelvű szöveg nem állott rendelke-
zésére, amelyre támaszkodni lehetett volna. 

Az ékírás megfejtésének történetében emlékeze-
tes év az 1851-iki, ezen év decemberében adja ki 
ugyanis Rawlinson nagy munkáját e cimen : «.Memoirs 
on the Babylonian and Assyrian inscriptions.» 

E mű legelsősorban a Behistun-i, babyloni nyel-
ven írt ékiratú feliratok első 37 sorának fordítását, 
transzkripcióját, magyarázatát és analyzisét tárgyalja; 
másodsorban pedig 246 jelet felölelő phonetikus és 
ideographikus magyarázatot is ad Rawlinson meg-
lepően biztos értelmezéssel. 

Paul Haupt találóan jegyzi meg, hogy Grotefend 
az ékírásnak alapkövét rakta le, Rawlinson ellenben 
a modern assyriologiai kutatásnak jól rendezett 
alapjait vetette meg s megmutatta egyszersmind azt 
a helyes utat, amelyen annak a továbbiakban ha-
ladnia kell. 

Rawlinson 1854-ben: ((On the Birs-Nimroud or 
the great Temple of Birsippa» cimen tanulmányát 
elküldi a londoni királyi ázsiai társaságnak, egy 
Nabukodnezár király által kiállított építési okirat hü 
fordításának kíséretében. 

Ezen okmányt e király által épített templomnak 
romjai közt találta, kutatásai alkalmával. 

1855. február 19-én lemond eddig viselt főkon-
zuli állásáról és felmentése után Londonban telep-
szik le. 

A nagyközönség e felfedezéseknek első publiká-
cióit és a szövegrészek magyarázatait eleinte megle-
hetősen kétkedve fogadta. Ha a különféle jelek poly-
phon értelműek és egy jelnek többféle értelme, illetve 
jelentősége van, hogy van az, hogy több egymástól 
teljesen független kutató mégis egybehangzó magya-
rázatot képes adn i? és hogyan győződhetik meg az 
ember alélől, hogy a különféle nemzetiségű, nyelvű 
és vallású assyriologusok helyesen jártak-e el mun-
kájukban ? 

Ezen kétkedő nézet a különféle napilapok révén 
mind jobban s jobban elterjedt. Hogy ennek az alap-
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talan okoskodásnak végét vesse, 1857-ben Mr. W. H. 
Fox Talbot a londoni királyi ázsiai társaságnak egy 
I. Tiglath-Pileser király idejéből származó s Assur 
romjai közt talált hosszú feliratot küld, saját fordí-
tásával kapcsolatosan, de az utóbbit gondosan becso-
magolta és pecsétjével lezárta, azzal a kérelemmel, 
hogy a feliratnak hű másolatát küldjék el egyné-
hány assyriologusnak, azzal a megjegyzéssel, hogy 
fordítsák, illetőleg értelmezzék annak szövegét, de 
hogy miért történik ez, arról ne tegyenek említést 
senkinek sem. 

A kérelemnek eleget tettek a közjó érdekében s 
ezért Sir Henry Rawlinson, Dr. Hinks és M. Oppert-
nek küldték el a szöveg másolatát. 

A beküldött fordítások csak újabb babérokat 
hoztak az assyriologia számára. A fordítások egybe-
hangzóak voltak, a tárgyra vonatkozólag itt-ott 
jelentkeztek ugyan véleményeltérések, sőt egyes sorok 
sem vágtak össze egészen, de a legpártatlanabb 
szemlélőnek is el kellett ismernie, hogy lényegében 
és tárgyánál fogva mind a négy fordítás egy és 
ugyanazon értelmet adta. 

így tehát beigazolódott az assyriologia létjogosult-
sága s Rawlinson önelégülten s büszkén vallhatta, 
hogy az ő elvei és tapasztalatai alapján felállított 
kutatás helyes utakon jár. 

Később még egyszer kétségbe vonta Rawlinson 
fejtegetéseit s elért eredményeit A. v. Gutschmid 
tübingai történész, ki maga is kutató volt; de ezen 
jogtalan támadásairól honfitársa, Eberhard Schräder 
világosította fel, aki éles logikájával teljesen pozdor-
jává törte az előbbinek állításait, s így csak újabb 
dicsőséget szerzett az ifjú tudománynak. 

Az East India Company 1856-ban igazgatójává 
választja; 1858-ban az angol alsóházba választják, 
ahol nagyarányú tüzes beszédeivel csakhamar kedvelt 
politikussá vált, úgyannyira, hogy még rövidesen az 
indiai tanácsnak is tagja lőn. Uralkodója 1859. április 
16-án vezérőrnagyi ranggal (a hadsereg állományán 
kívül) a teheráni udvarhoz küldi, mint teljhatalmú 
rendkívüli követet. 

De ezen állása nem elégítette ki Rawlinson-t, 
már azért sem, mert elveivel Oroszország aggressziv 
külpolitikai tervei homlokegyenest ellenkeztek. Ezért 
egy éven belül, anélkül, hogy a perzsa uralkodóval 
csak egyszer is beszélhetett volna, leköszönt állásáról. 

Hazatérve, 1865—68-ig ismét a House of Commons 
tagjai közt látjuk s mint ilyen az oroszellenes 
politikai pár tnak megalapítója és sok ideig vezére 

volt. Kiváló politikai tehetségének jutalmául ujolag' 
kinevezik az indiai bizottságba, ezen hivatalát egészen 
haláláig viselte. Mint a Keletnek kiváló ismerője, 
politikai éleslátása, kiváló nyelvtehetsége és barátságos 
modora révén, tanácsai döntő befolyásúak voltak 
Anglia külügyi politikájában. A perzsa uralkodónak 
1873 és 1889-iki angliai tartózkodása alatt, ő mint 
rendkívüli követ szerepelt; az 1876-iki párisi világ-
kiállítás és az 1886-iki indiai gyarmati kiállítás alatt 
mint királyi biztos vett részt ; 1876-tól kezdve egészen 
haláláig a világ legnagyobb gyűjteményének, a British 
Múzeumnak volt az igazgatója. Lord Salisbury elő-
terjesztésére, kiváló érdemeinek elismeréseid, 1891-
ben a Baronet méltóságára emeltetett. 

Életének utolsó éveiben leginkább szaktudo-
mányokkal foglalkozott. A Royal Asiatic Society már 
1862-ben örökös igazgatójának választja meg, 1878-tól 
1881-ig e társaságnak elnöke is volt. A királyi föld-
rajzi társaságnak, melynek 1844 óta volt a tagja, 
két izben volt elnöke is. Az orientalistáknak 1874-ben 
tartott londoni világkongresszusán szintén ő elnökölt. 

Mint a British Múzeumnak igazgatója, különös 
szeretettel s nagy szaktudással fejlesztette az érem-
gyűjteményt; magának is volt egy tekintélyes görög 
és baktriai éremgyüjteménye. A már fentebb emlí-
tett és még számos más külföldi kitüntetés közt, 
tagja volt a francia Académie des Inscriptions-nak, 
a wieni és müncheni tudományos akadémiának stb., 
a német uralkodó pedig a pour le mérite érdemrend-
del tüntette ki. 

Rawlinson 1895. március 5-én halt meg. Szemé-
lyében a régi angol katonai nevelés mintaképét tisz-
teljük, katona, tudós és diplomata volt egyszerre. Az 
idegenekkel szemben még ő sem birta az angol ter-
mészetet megtagadni; sokan ridegnek, mások meg 
egy kissé faragatlannak is tartották, barátaival és 
szaktársaival szemben azonban igazi jóbarát s kol-
léga volt. 

Rawlinson szakkönyvei mellett igen sok politi-
kai tanulmányt és röpiratot is írt. 

Legnagyobb és legértékesebb munkája, amely 
még manapság is az assyriologiának nélkülözhetet-
len segédkönyve, az 1861—1884-ig megjelent, öt-
kötetes: « The Cuneiform Inscriptions of Western 
Asiay). A szakirodalom ezen munkát rövidítve igy 
jelzi: I. R ; II. R ; (első Rawlinson; második Rawlin-
son) stb. 

Kisebb szakközleményei leginkább a ((Journal oj 
the Royal Asiatic Society » évfolyamaiban jelentek meg. 

X 

NYORA 
gyárt minden nagyságban, elsőrendű modern kivitelben a 

Vil lamosóra é s foronyóragyár 
Budapest , VI., Sz ív -utca 3 2 . 

Budapest székesfőváros szerződéses torony-
órásai. Több arany éremmel kitüntetett. Költ-
ségvetés díjtalan. Előnyös fizetési feltételek. 
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1852-ben «Assyria történetének rövid vázlata» 
cimen egy kisebb munkát ír, a távoli Keleten, kuta-
tásai alatt, minden segédeszköz nélkül, egyedül csak a 
bibliára támaszkodva, szellős sátor alalt, szakadó eső-
ben. E munkája elég sikerültnek mondható ; e dicséret 
nem állhat azonban a «Noies on the early History of 
Babylonia» címűre, amelyben Babyloniának rövid tör-
ténetét írta meg, mert téves adatok alapján indult ki. 

Általános közfeltiinést keltett Rawlinsonnak 1875-
ben «England and Russia in the East» című dolgo-
zata, amelyben fényes tanúbizonyságát adta Közép-
ázsia politikai törekvéseinek kitűnő ismeretéről ; — 
1885-ben még egyszer visszatér az előző témához, 
amidőn a «77ie Russian advance in Central Asia» 
címen ismerteti az újabb politikai alakulásokat. Ezen 
cikke a «The Nineteenth Century» XVII. Apr. 1885. 
kötetében jelent meg. 

Rawlinson irodalmi termékeit John Hopkins adta 
ki a «University Circulars» VIII. kötetében 1889-ben. 
E tanulmány főbb adatai is onnan vannak véve. 

Stöhr Géza Ker. János. 

Pazarlás volt-e a toplicai apátság meg-
alapítása ? 

II. Endre uralkodását történeti könyveink álta-
lában mint az esztelen pazarlás korát szokták ismer-
tetni. Hiszen maga a király mondotta ki elvül, hogy 
az uralkodó bőkezűségének (munificentia) a mér-
téktelenség a méltó fokmérője.1 

Ennek a nagyfokú pazarlásnak legklassziku-
sabb példájául pedig arra szoktak hivatkozni, hogy 
II. Endre a toplicai (Tapolca, Topuszkó) apátságnak 
odaadományozta egész Gora vármegyét. Nem apolo-
getikus szempont, hanem csak a tiszta igazság alap-
ján azonban bátran állíthatjuk, hogy az az adomány 
épen nem klasszikus példája a mértéktelen pazar-
lásnak. Ezt állítani — ha jóhiszeműen is — legfel-
jebb tévedésből lehet. 

Előszőr is jól tudjuk, hogy egész vármegyének 
odaadományozására a toplicai apátság javadalma-
zása nem is első, nem is egyetlen eset. Hiszen már 
a méltán dicsért III. Réla Frangepán Bertalannak és 
utódainak adományozta egész Modrus vármegyét s 
ezért csak némi katonai segítséget kötött ki, szá-
mítva arra is, hogy a Erangepánok majd ép olyan-
kor hagyják cserben, mikor legnagyobb szüksége 
volna rájuk.2 II. Endre egymásután több földbirtok-
nak is megadja az exemptiót 3 és IV. Béla, meg 
V. István idején már egészen rendszeresen kialakul 
a földesúri vármegyeiség.4 

1 Mon. Hung. Hist. XX. 133. «Optima donandi mensura 
immensitas.» 

2 Cod. Dipl. II. 292. 
3 Cod. Dipl. III. 1. 250 ; Mon. Hung. Hist. XX. 134. ; 

«Andreanum»; Pauler: A Magyar Nemzet Története. II. 87. 
4 Timon: Magyar alkotmány- és jogtörténet 202—210. 

Eszerint tehát még abban sem volna semmi 
különös, ha II. Endre az egész — éppen nem nagy 
terjedelmű és elmaradott — Gora vármegyét a top-
licai cisztercitáknak adta volna. Pedig ez sem áll. 
Meri más egy vármegyét egyszerűen, minden viszon-
szolgáltatás nélkül elajándékozni és más az ispán-
ságot rábízni valakire vagy valamely testületre. Itt 
pedig erről van szó.1 

II. Endre ugyanis a loplicai apátra bízza a vár-
megyei közigazgatást, adóbehajtást, bíráskodást, meg 
hadügyet, szóval az összes ispáni teendőket. Csak 
ennek ellenértékeképen élvezi a monostor mindazt, 
amivel a várnépek (tág értelemben) tartoznak és tar-
toztak egykor az ispánnak vagy a hercegnek, ami 
tehát még a király részesedését sem zárja ki (az 
aranybulla szerint kétharmad, a párisi összeirás sze-
rint csak egyharmad). Sőt még ez sem mind az 
apátságé. Nem az övé a templáriusok birtoka, amely 
ugyanitt feküdt; nem az övéi annak a hat család-
nak (generaciones) a birtokai, amelyeket a király 
külön a maga joghatósága alá (iuridicionem) vett, 
ami egyszersmind egy csomó jobbágyot is jelentett, 
amint ez egy későbbi oklevélből világosan kitűnik.2 

És hogy a dolgot csakugyan így kell értelmez-
nünk, azt mulatja IV. Bélának, mint i f jabb király-
nak adománya.3 0 ugyanis az apátságnak adomá-
nyozza a fentemlítelt hat családnak és jobbágyaik-
nak marturina-adóját , ha ugyan ez a jövedelem 
nem haladja meg a húsz márkát, mert ami e nyest-
bőradóból ezen felül van, az már ismét a királyé, és 
a bán, illetve valamely ispán is behajthatja. 

Érdekes eredményre jutunk, ha ezt a toplicai 
adományozást összehasonlítjuk valamely más, egy-
általán fel nem hányt adománnyal. 

A Frangepán-féle vármegye-adományozásról már 
szólottunk. Nézzük most pl. azt az adományt, me-
lyet II. Endre Sebes-nek, főpohárnokmesterének 
(magister pincernariorum) tett. Sebes kapott egy 
Szentgyörgy nevű birtokot, melyhez négy falu tar-
tozott. Ez a jókora birtok pedig olyan kiváltsággal 
megy át Sebes úr hatalmába, hogy olt a király szá-
mára sem földadót (pondera=mar tur ina) , sem a tele-
pesek adóját (liberi denarii), sem vásárvámot (tribu-
tum) senki sem szedhet; sőt e birtok népeit még a 
szükséges vármunkákra sem szabad kirendelni (ad 
parandas indagines, vei fossata seu eciam ad aliquod 
negocium castri).4 

Meg kell állapítanunk, hogy a toplicai apátság-
nál sem a telepesek adójának odaadományozásáról 
nincsen szó, sem a vármunka, sem a vásárvám és 
harmincad alól nincsenek felmentve a népek (de 
solucione tributi tarn in exitu et introitu portarum, 
quam in ceteris locis Hungáriáé), amint ez világo-

1 Mon. Hung. Hist. XX. 108—113., 119-121. 
a Mon. Hung. Hist. XX. 184-185. 
s U. o. 
* Mon. Hung. Hist. XX. 133—134. 
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san meg van mondva II. Endre ünnepélyes megerő-
sítő privilégiumában (1211), még inkább kivehető 
pedig abból a leveléből, mellyel az apátságnak egyik 
községében, Bachusában vásártartási jogot engedé-
lyez.1 Sőt hozzátehetjük még azt is, hogy maguk a 
szerzetesek (fratres) is csak abban az esetben bírnak 
kiváltsággal a vámokra nézve, ha a maguk számára 
(ad proprios usus) sáfárkodnak, amikor is azzal a 
szabadsággal rendelkeznek, amilyennel az egri, meg 
a pilisi egyház bir.2 

Ez pedig igen fontos abban az időben, mikor 
a középponti hatalom pénzgazdagságra kezd áttérni 
s a kereskedelem országszerte nagy lendületet vesz.3  

Es épen e téren nincs szó eladományozásról. Ha 
ehhez még hozzávesszük a kötelező költséges descen-
sust, a királynak vagy küldöttjének ellátását: látni-
való, hogy épen nem beszélhetünk pazarlásról a top-
licai apátság javára. —ß— 

H Q 
H Q 

V. K Ö N Y V K R I T I K A H Q 
H Q 

Der Modernismus. Dargestellt und gewürdigt 
von dr. Anton Gisler, Prof. der Dogmatik. Einsiedeln, 
1912. 686 1. Ára 7 K 68 fill. 

Terjedelmére és tartalmára nézve egyképen nagy-
stílű mű. A modernizmust, ezt az egyháztörténelem-
ben páratlan méretű legújabb eltévelyedést, nem 
egyenkint felsorolt tételeiben mutatja be és bírálja, 
amiként ezt már többen megtettük ; hanem gyöke-
reit, illetőleg forrásait kutatja fel: egyrészt kath. 
oldalon az amerikanizmusban és a külső kritériu-
mokat háttérbe szorító ű. n. új apologeták eljárásá-
ban, másrészt az újabb agnosztikus filozófiában és a 
modern prot. történet-kritikai rendszerekben. 

Sokkal több tehát egy szűkebb keretű theolo-
giai eszmecserénél az, amit Gisler nyúj t ; a mai kort 
mozgató és Kant filozófiája által megteremtett tudo-
mányos közszellembe világít bele s ennek természe-
tes kinövéseként mutat ja be a modernizmust. A theo-
logus mellett az alapos képzettségű filozófust és a 
kutató tudóst is hallgatjuk e könyvben, akitől sok-
kal többet tanulhatunk, mint amennyit könyvének 
a címe sejtet. A szorosan vett modernizmussal és 
képviselőivel (Loisy, Tyrrell, Le Roy stb.) csak a 
könyv utolsó negyedrészében foglalkozik, míg a 
könyv zöme az alapvető munkával, a modernizmus 
természetes előzményeivel, amint azokat már a «Pas-
cendi» enciklika is fejtegette, t. i. az agnoszticizmus-
sal, az immanentizmussal és az evolucionizmussal 
s fő képviselőikkel foglalkozik, úgy hogy mire aztán 

1 Tkalcic : Mon. Hist. Episc. Zágráb. I. 34. 
3 Békefi: A zirci stb. ciszterci apátságok tört. I. 318. 

([de rebus] quas fratres de Plis ad proprium claustrum défé-
rant, nullus tributum recipiat.) 

3 V. ö. Szilágyi: A Magyar Nemzet Története. II. 408. 

Loisy-hoz. jutunk, már semmi ujat sem találunk 
rajta, csak az ismert nagy korifeusok eszméinek a 
kereszténységre való szolgai alkalmazását. Nemcsak 
Gisler mondhat ja tehát, hanem mi is, követve ed-
digi kimerítő fejtegetéseit, látjuk, hogy Loisy «egyet-
len egy új eszmével sem gazdagította a tudomány 
mezejét». (625. 1.) 

Ennek a filozófikus háttérnek a megvilágítása 
rendkívüli értékűvé teszi Gisler művét. Központjá-
ban áll Kant az ő szintetikus a priori Ítéleteivel és 
az oksági törvény értékének kétségbevonásával, ahogy 
azt Hume-tói átvette. A königsbergi filozófus eme 
gondolatainak népszerűvé válása óta ingadozik min-
den, ami emberi ismereteinkre vonatkozik. Ismere-
tünk, illetőleg megismerésünk tárgyi értéke kétségbe-
vonatik ; a kívülünk létező világ tárgyi valósága sokak 
szemeiben bizonytalan ; okoskodó eszünk sokak sze-
rint a tüneményeken túl nem vezet el. A szubjekti-
vizmus eme természetellenes túlhajtása megszülte 
aztán a relativizmust s a mi nyomában jár, a skepti-
cizmust, a világmagyarázatban pedig kelendővé tette 
a pantheizmust. Az oksági törvény divatos tagadása 
egyúttal lehetetlenné tevén az Isten létének a bizo-
nyítását is, megszülte az agnoszticizmust; az Isten 
eme kiküszöbölése megismerésünk köréből, neveze-
tesen a vallás magyarázatában pedig maga után vonta 
az immanentizmust, miután a vallás nagy ténye meg-
van és a történelemből ki nem küszöbölhető. Egyik 
tévedés maga után vonta a másikat. 

Ezeket a téves eszméket, mint emberi eszünk 
mindmegannyi indokolatlan lealacsonyítását, csak át 
kellett vinni a kereszténységre s készen volt a moder-
nizmus. Ezt tette Loisy és társai. Kant nyomán 
ugyanis a Luther-îèle: egykori észlekicsinylés más 
formában újból közkeletűvé lett, ebből támadt a 
nagy felfordulás a filozófiában. Amiből következik, 
hogy viszont a kath. egyház fejének állásfoglalása a 
modernizmus ellen tulajdonképen s alapjában az 
ész védelme, mint ahogy azt annak idejében a trienti 
zsinat a protestantizmus támadásaival szemben meg-
védelmezte. 

Csak Kant észtámadó filozófiája nyomában sar-
jadzhatott hasonlókép a ma megint grasszáló volun-
tarizmus is, vagyis a lélek másik működésének, az 
akaratnak, illetőleg az érzésnek az ész rovására menő 
dédelgetése, ami magát a vallási életet is vak ál-
miszticizmusba való fulladással fenyegeti. 

A túlhajtott intellektualizmus és a túlhajtott 
voluntarizmus között középütt áll az egyház s a szél-
sőségekre figyelmeztetvén, az észt épúgy mint az 
akaratot a maga jogaiban védelmezi, lévén lelki éle-
tünkben mindkettőnek a természettől jól megielölt 
szerepe és rangja, melyet a régi filozófia helyesen 
fejezett ki amaz axiómában: nihil volitum, nisi prae-
cognitum (képzet nélkül nincs érzelem), amit Kant 
óta teljesen félreismer az újabb filozófia. 

Gisler műve valóságos Ariadne-fonal a mai filo-
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zófia eme százados útvesztőjében. Hosszasan tárgyal-
ván az amerikanizmust (P. Heckert) és az új irányú 
apologetákat, mint oly tüneteket, melyek divatba 
hozták a kor szellemének a keresztény vallás igaz-
ságainak rovására menő megengesztelését, sorba veszi 
a Kant által megindított mozgalomban a moderniz-
mus közvetetlen forrásait s azokat, mint a moder-
nizmus felé vezető csatornákat egyenkint és szak-
szerűen tárgyalja. 

Az ő fejtegetései alapján tisztán áll előttünk: 
miben és hogyan tévedett Kant, Herbert Spencer, 
Sabotier, Schleier macher, James, Schopenhauer és a 
többi vezető planéták; miért tévedés a pantheizmus; 
miért nem lehet a «tudatalattira» oly súlyt fektetni, 
mint a modernisták teszik. Valóságos kis monogra-
fiákat ír egy-egy vezető alakról s tanításáról, nem-
különben arról a szerepről, mely egynek-egynek a 
mai filozófiai konfúzió keletkezésében jutott. Mert 
hosszú eszmeláncolat az, az eszméknek sajátságos 
keveredése, ami idővel ahhoz a vallásbölcselethez 
vezetett, mely megszülte a mai modernizmust. Gisler 
kritikája világos és meggyőző; lépésről-lépésre meg-
érleli bennünk a tudatot, hogy a modernizmus nem-
csak azért tévedés, mivel a pápa kárhoztatta, hanem 
tévedés, mert a tudomány mérlegén is teljesen hamis. 

Csak egy tétel kifejtése hiányzik müvében; nem 
vette boncoló kés alá az újabb protestáns történet-
kritikai módszereket, hanem megelégedett az egy-
szerű megjegyzéssel, hogy Loisy exegezisét Jülicher-
től és Weisz-tői kölcsönözte (625. 1.) ; pedig ahogy ő 
nagy kérdéseket összefoglalni tud, ezzel csak hálára 
kötelezte volna le olvasóit. Ehelyett rövidebbre fog-
hatta volna össze az amerikanizmus túlságos részle-
tezését. 

Gisler könyve eszerint studiumul szolgálhat a 
mai nagy eszmei harcokban, melyekhez kész fegyvert 
ad a kézbe s jó mesternek bizonyul. Nálunk is többet 
kellene foglalkozni ezekkel az aktuális kérdésekkel, 
mert nálunk is a beszivárgó nyugati eszmeáramlatok 
hatása folytán nem kevésbbé fogta el az embereket 
a vallási kétely, mint a külföldön s egyben eme kér-
dések napirenden tartása, fejtegetése s az emberek-
kel való alapos megismertetése a legjobb mód ama 
meggyőződés megérlelésére, hogy amit az egyház 
egyszer mint tévését kárhoztat, a tudomány előtt 
sem lehet igaz az. 

Van különben e könyvnek egy részlete, melynek 
az a címe : Das religiöse Erlebnis. (568. 1.) Ezt egye-
nesen magyarra kellene lefordítani s minden theo-
logusnak kezébe adni, hogy lássa, mit jelent az, mikor 
nálunk — Istenről beszélve — még folyton valami 
«vallási átélésről», valami belső «megtapasztalásról» 
s más ilyenekről beszélnek. Ez a frázis a kath. szó-
tárakban a legújabb ideig ismeretlen volt, németből 
került át hozzánk is s jó volna azt ismét az isme-
retlenség homályába visszakergetni, mert fenekén a 
pantheizmus ül s Gisler szerint «geradezu die Quint-

essenz des Modernismus darstellt» (570. 1.), a mo-
dernisták egész szelleme van benne kifejezve. 

A modernizmus tudvalevőleg el van itélve, de 
ezzel az ügy a nagy eszmevilágban még koránt sincs 
elintézve, a lelkekben él az s élni is fog addig, mig 
a modern filozófia hullámai verdesik az egyház fa-
lait. Ez a filozófia hozta a modernizmust létre, ezzel 
kell folyton, az igazságot fejtegetve, a tévedéseket 
elemezve, szembeszállani. Ebben a nagy szellemi 
munkában Gisler könyve jó vezetőül szolgálhat. 

Dudek János dr. 

Georg lïoinka : Versuch zu einer psycholo-
gischen Grundlegung der Moraltheologie. 
(Erster Teil. Psychologische Vorschule zur Moral-
theologie. Paderborn, 1912. Verlag v. F. Schöningh, 
254 old. Ára 4.20 M.) 

A maga mesterével, Krawutzky Ádám breslaui 
egyetemi tanárral egyetértve, szerző új alapokra 
akar ja építeni a keresztény erkölcstudományt. Mind-
járt az előszóban bejelenti, hogy valami újat és 
jobbat akar nyújtani annál, amit Plato és szent 
Tamás nyújtott, bár gondolatai, mint ugyanott őszin-
tén bevallja, további érlelésre szorulnak. Ha még azt 
is megjegyezzük, hogy a könyv egyházhatósági jóvá-
hagyással jelent meg, a t. olvasó elhiszi nekünk, 
hogy ezen sokat ígérő műnek olvasásába vegyes 
érzelmekkel fogtunk bele. 

A munkának egész gondolatmenetét két főrészre 
oszthatjuk. Az elsőben egy szükségletet állapít meg 
és ír körül szerző, a másodikban kísérletet tesz ezen 
szükségletnek kielégítésére. Szükség van, úgymond, 
oly morálisra, mely a helyes középúton halad a 
vallásos és az autonom erkölcstan között, amelynek 
a neve tehát ez lehetne : vallásos-független erkölcstan. 

Ezen szintézisre azért van szükség, mert a vallásos 
és az autonom erkölcstannak magában véve meg-
vannak ugyan a maga előnyei, de megvannak amannak, 
meg emennek is a maga árnyoldalai is s ezeket 
csak úgy tüntethetjük el, hogyha a két jelleget egy-
beforrasztjuk. Hogy a morális a vallási jelleget nem 
nélkülözheti, azt szerző igen világosan és meggyőzően 
bizonyítja; a független erkölcstan hiányairól szóló 
fejtegetései kitűnőek. 0 is azt tartja Tolstoj-jal, hogy 
«azok, akik vallástalan erkölcstant akarnak alapítani, 
ama gyermekekhez hasonlók, kik egy kedves növényt 
átültetve annak gyökerét, mint csúnya és felesleges 
dolgot letépik és úgy dugják be a szárát a földbe». 
Ám a vallásos erkölcstannak, úgymond, az a nagy 
gyengéje van, hogy azokra, akiknek hite megfogyat-
kozott, hatást egyáltalán nem gyakorol. Ma, mikor 
még a szakácskönyvekbe is belecsempészik az atheis-
must, nagyon szükséges, hogy az erkölcsparancsokat 
a puszta észből vezessük le, mi által, úgymond, álta-
lános érvényre emeljük, minden emberre nézve 
kötelezőkké teszük azokat. Ámde az, aki az erkölcs-
parancsolatokat az ész számára megalapozta, még 
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nem alapozta meg azokat az akarat számára is. Azért, 
miután levezettük őket az észnek bizonyos alap-
elveiből, nemcsak felülvizsgálni kell azokat a vallás 
fényénél, hanem meg is kell erősíteni a hitből merített 
motívumokkal, melyek minden más indító és serkentő 
oknál erősebbek. Röviden igy foglalja össze, amit 
gondol: «Es muss für die Moral die Vernunft Ablei-
tungsquelle sein, die Religion aber Regulator und 
Impulsor». 

Szó nélkül természetesen ezt a bevezető fejtegetést 
sem hagyhatjuk. 

Mindenekelőtt nem szeretnők, hogyha szerzőnek 
nyomán azt hinné valaki, hogy a katholikus erkölcstan 
eddig valami nem tudományos, misztikus módon 
vezette le a maga parancsolatait a vallás dogmáiból. 
Mert hiszen a keresztény erkölcstan is az embernek 
természetéből indul ki, mikor az erkölcsösségnek 
zsinórmértékét felállítja s a természetes erkölcsparan-
csolalokat néhány szembeszökően igaz és általános 
érvényű alapelvből vezeti le ; ámde ezen az úton 
logikusan el kell jutnia az első okhoz, az okok okához, 
Istenhez. Azért szerzőnek azt a mondatát, mely szerint 
az erkölcsnek forrása az ész, kellő megkülönbözte-
téssel ki kell igazítanunk imigyen: közelebbi forrása 
az ész, végső forrása pedig Isten, a fizikai és erkölcsi 
rendnek alkotója. Ehhez mérten aztán a vallás nem-
csak felsőbb zsinórmértéke és serkentője, hanem 
végső forrása is az erkölcsösségnek. 

Nem tartjuk helyesnek a «vallásos-független» 
jelzőt sem, mert lia egyszer vallásos az erkölcs, 
akkor nem lehet független abban az értelemben, 
ahogy az autonomista etikusok veszik. Ellenben igaz 
az, amit szerző nem elég szabatosan fejez ki, hogy t. i. a 
keresztény erkölcstannak parancsolatai levezethetők 
az emberi természetből is, igazolhatók nemünk földi 
szükségleteivel, ajánlhatók az emberi méltóság, a 
közjólét, a kultura nevében is, amint a független 
etikákban szokás, de amellett levezettetnek Istennek 
akaratából is és sürgettetnek a legfőbb Törvényhozó 
nevében is, aki a jót megjutalmazza, a rosszat pedig 
megbünteti. 

A katholikus morálist tehát nem lehet vádolni 
azzal, hogy bármely irányban egyoldalú volna, leg-
felebb kívánni lehet a hitoktatóktól, hogy előadá-
saikban rámutassanak az erkölcsparancsolatoknak 
ésszerű voltára, a bűnnek földi következményeire, 
az erénynek földi előnyeire is. 

Ezek után előadja szerző, miképen képzeli ő a 
morálisnak vallásnélküli, új, merőben lélektani meg-
alapozását. 

Egy csapáson halad velünk egészen addig az 
alaptételig, mely szerint az erkölcsösségnek legköze-
lebbi zsinórmértéke az értelmes emberi természet. 
Velünk együtt ő is azt tartja, hogy erkölcsileg jó az, 
ami az embernek értelmes természetéhez illő, annak 
megfelelő. Ám mi diktálja nekünk, kérdi, hogy mi 
egyezik az egyes emberi természettel? Feleli: az ösz-

tönök. Ezek, t. i. őszerinte, nem egyebek, mint a 
kifejlődésre törekvő emberi természet maga. Azért ő 
az emberi természet helyébe az emberi ösztönöket 
leszi és azt mondja : erkölcsileg jó az, ami az ember 
észszerű ösztönösségének megfelel. A moralistának 
nem szabad visszariadnia attól a nehéz feladattól, 
hogy kikutassa az emberi lélekben az ésszerű alap-
ösztönöket; hogyha ezt megtette, akkor megtalálta 
az erkölcsösségnek természetes zsinórmértékét és 
forrását. 

Hoinka szerint az embernek természetét a követ-
kező hat alapösztön képezi: az önfenntartás, a meg-
ismerés, a boldogság, a nagylelkűség, a szabadság 
ösztöne és a társas ösztön. Erre a hatra, úgymond, 
vissza lehel vezetni az emberi kebelnek összes ösz-
töneit. 

Miután ily módon lerakta az alapokat, kifejti, 
hogy az igazi erkölcsösség ezen hat alapösztönnek 
helyes kifejlesztése által érhető el. Es pedig minden 
egyes ösztönl három irányban, úgymint egyéni, tár-
sadalmi és vallási irányban kell kifejleszteni. Ez 
annyit jelent, hogy p. o. az önfenntartás ösztönével 
igyekezzünk biztosítani egyrészt saját egyéni fennma-
radásunkat, másrészt a nemzetét, az emberiségét is, 
sőt iparkodjunk létünket kiterjeszteni a síron túlra 
is, ami már a vallás szférájába vág. Hogy erkölcsös-
ségünk teljes legyen, a hat közül egy alapösztönt 
sem szabad elhanyagolnunk. Minden egyes alapösz-
tönt a többi öt támogatja. Egy bizonyos ösztönre 
nézve a két legközelebbinek kollalerális, a többi 
háromnak kiegészítő jelentősége van. Itt azután meg-
kezdődik az ösztönök kombinációja, a képleteknek 
véget nem érő sorozata, mely magábanvéve is eléggé 
érezteti az olvasóval ezen kísérletnek szerencsétlen 
voltát. A zavart csak növeli, hogy a szerző maga 
sem valósítja meg a betüképletekben azokat a prin-
cípiumokat, melyeket felállít (p. o. 238. 1.) 

Ezzel véget ér a kötet és most ra j tunk a sor, 
hogy a kísérletre vonatkozólag megmondjuk a véle-
ményünket. 

Igazat adunk a szerzőnek abban, hogy az az elv, 
mely szerint az erkölcsösségnek zsinórmértéke az 
eszes emberi természet, nagyon általánosan hangzik 
és hogy szükséges volna kifejteni, részletezni, mit is 
értünk ezen természet alatt, melyhez cselekedeteinket 
mérnünk kell. 

Eddig az volt a szokás, hogy beállítottuk az 
embert a nagy mindenségbe és tekintetbe vettük 
őt a maga nagy viszonylataiban mint a termé-
szet koronáját , mint szociális lényt, mint Istennek 
szolgáját és fogadott gyermekét, végül önmagában 
tekintettük őt, mint testből és lélekből álló lényt. 

Ehelyett Hoinka az emberi természet alatt a hat 
felsorolt alapösztönt érti és azokat állítja fel az erköl-
csösség zsinórmértékének. 

Nem vetjük fel a kérdést, vájjon a hat Hoinka-
féle ösztön adekvát kifejezője-e az emberi termé-
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szelnek? Csupán azt emeljük ki, hogy a szerzőnek 
ezen a ponton meg kellett volna állapodnia, mert itt 
fontos teendők vártak reá. 

Mindenekelőtt ezt az új tant he kellett volna 
bizonyítani. Azután meg kellett volna magyaráznia, 
mennyiben és miképen zsinórmértéke ez a hat ösz-
tön a mi cselekedeteinknek? 

Az ő tétele t. i. mindennek mondható, csak vilá-
gosnak nem. Mert hiszen, ha erkölcsi szempontból 
tudományos véleményt kellene mondanunk ezen új 
tan alapján p. o. a hazáért elszenvedett hősi halálról, 
miképen kellene az Ítéletet kialakítanunk ? Az önfenn-
tartás ösztönével t. i. ez a cselekedett homlokegye-
nest ellenkezik, a nagylelkűséggel pedig egyezik. Már-
most, melyik ösztön az irányadó? Egy anyagelvű 
etikus Hoinka zsinórmértékével ezt a hősi halált 
erkölcstelen cselekedetnek minősíthetné. Ez esetben 
is látjuk, hogy az egyik ösztönt a másik kedvéért 
fel kell áldozni. De hát melyiket kell feláldozni? 
Mily fokig? Iloinkának normája oly norma, melyet 
egy felsőbb, jobb zsinórmértéknek kell alárendelni, 
vagyis nein norma. 

Aki e könyvnek első részét átolvasta, azt várja, 
hogy szerző ezt a lényeges kérdést, az erkölcs-nor-
mának problémáját fogja tárgyalni, hiszen azt igéri. 

O azonban erről a térről egészen más területre 
ugrik át és hosszadalmasan kezdi fejtegetni, hogy 
az erkölcsösség, az etikai jóság eme hat ösztönnek 
helyes kifejlesztésében áll, amint fennt röviden ismer-
tettük. 

De hát egyetérthetünk-e vele legalább ebben a 
pontban ? 

Mi eddig az erkölcsösségnek teljességét az isteni 
és erkölcsi erényeknek kifejlesztésében láttuk ; Hoinka 
ezen erények hierarchiájának helyébe a maga hat 
alapösztönét teszi és azt mondja, hogy aki igazán 
erkölcsös akar lenni, annak az ő útmutatásai szerint 
ezen ösztönöket ki kell fejlesztenie. Eszerint a Iloinka-
féle önfenntartási ösztön a keresztény önszeretetnek 
felelne meg; a megismerés ösztöne (vallási vonatko-
zásában) a hitnek; a boldogság vágya szintén az 
önszeretetnek s részben a reménynek; a szabadság 
ösztöne a lelki erősségnek; a társias ösztön az enge-
delmességnek. Hová helyezzük el aztán az Isten iránt 
való szeretetet? Hová az okosság, a mértékletesség, 
az igazságosság erényeit? És hogyha sikerülne is a 
mesterkéltség, csűrés-csavarás nélkül ezen hat ösz-
tönnek kalapja alá foglalni az összes keresztény eré-
nyeket, vájjon mit nyernénk vele ? Az erkölcsi világ-
ban t. i. nem maradhatunk meg az ösztön birodal-
mában. Mihelyest valamely helyes ösztön az öntudat 
küszöbét átlépi és szabadakarattal fejlesztetik, az eré-
nyek birodalmába emelkedik fel s azt bárki azonnal 
észreveszi, hogy a Hoinka-féle ösztön-, illetve erény-
hierarchia teljességre, megalapozottságra és precizi-
tásra nézve a keresztény erkölcstannak erény-soro-
zatához alig hasonlítható. 

Zsinórmértéknek tehát nem elegendő, nem elég 
világos és döntő a Krawutzky—Hoinka-féle hat ösz-
tön; az erkölcsi tökéletességnek lényegét pedig nem 
kifejleszteti ösztönökben, hanem erényekben kell 
látnunk, melyeket merő ösztönök nem helyettesít-
hetnek. A nagy katholikus moralisták módjára Hoinka 
is iparkodik a pozitiv erkölcsparancsokat a maga 
hat ösztönére építeni, azokra visszavezetni, azonban 
ez csak részben sikerül ; igen sok esetben erőszakos 
okoskodásokhoz kell folyamodnia, mint mikor p. o. 
a bálványimádás tilalmát s az Isten nevének tiszle-
lelbentartására vonatkozó parancsolatot az önfenn-
tartás ösztönére építi (73. 1.). 

Végérvényesen azonban csak akkor ítélhetünk 
ezen kísérlet értékéről, hogyha majd a többi kötetek 
is megjelennek. A jelen könyv a tervbevett műnek 
csak első, bevezető kötete. Jehlicska Ferenc dr. 

VI. KATHOLIKUS VILÁGSZEMLE 

Német-Birodalom. 
Képviselőválasztás Poroszországban. Ezen év-

ben járt le a porosz képviselőház tagjainak mandátuma. 
Eddig a 443 poroszországi mandátum így oszlott meg: 

konzervatív ... 155 
szabad konzervatív ... .. 60 
centrum ... 103 
lengyel 14 
nemzeti liberális ... 64 
haladó néppárt 37 
szociáldemokrata 6 
dán 2 
pártonkívüli 2 

A porosz képviselőházba közvetett választás útján 
lesznek megválasztva a képviselők; a mult héten (május 
16.) folyt le az ősválasztás, vagyis a képviselőválasztók 
(«Wahlmänner») megválasztatása ; ezek a képviselő-
választók fogják június 3-án a képviselőket megválasz-
tani. De azért ez az ősválasztás már egész hű képét 
nyújtja a jövő képviselőháznak, mert a kerületenként 
az ősválasztók által («Uhrwähler») megválasztott kép-
viselőválasztóknak («Wahlmänner») pártállása ismere-
tes; és így előre lehet tudni, milyen pártnak lesz a 
közvetett (2-ik) választásnál többsége. 

Az ősválasztás végeredménye ez : 
konzervatív 140 
szabad konzervatív 48 
centrum 102 
lengyel 12 
nemzeti liberális 57 
haladó néppárt 25 
szociáldemokrata 7 
dán 2 

Nem kapott többséget egyik párt sem 50 kerület-
ben, itt tehát a legtöbb választóval biró két párt közt 
pótválasztások lesznek, amelyekben érdekelve van 21 
konzervatív, 14 szabadkonzervativ, 6 centrumpárti, 1 len-
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gyei, 23 nemzeti liberális, 14 haladó néppárti, 19 szo-
ciáldemokrata, 1 gazdapárti, 1 német szociális jelölt. 

A centrum az ő eddigi kerületeiből hármat vesz-
tett, mind a hármat Westfáliában (Dortmund-Land, 
Bochum-Herne és Gelsenkirchen), de e helyett elhódí-
totta a lengyelektől Ratibor-1. 

Az idei választásoknál is nagy hullámokat vetett a 
pártszenvedély. A centrum ellen az ellenpárti lapok a 
«furor protestanticus»-i (Keim t ábornok is elismerte ezt 
a birodalmi képviselőválasztásokra nézve) iparkodtak 
lángra lobbantani. Szemelvényül hadd álljon itt a haladó-
párti «Danziger Zeitung» (választás előtt iró(lott) cikké-
nek részlete : 

«Danzig-ban a konzervatívok kartelt kötöttek a 
centrummal. (A haladó néppárt megkapta a relativ 
többséget a kartellel szemben. Szerk.) Elfeledkeztek, úgy 
látszik, a római veszedelemről. Hát nem a k a r j u k már 
belátni, hogy ez a párt, amely épen az ő alkalmazkodó 
képességével mutatja az ő elvtelenségét, csakis egyre tör 
cél tudatosan és ez : az ultramontán, a klerikális elv győ-
zelme. Épen most kell legjobban vigyázni, amikor a 
konzervatív párt azt hangoztatja, hogy a nemzethez hü 
kathol ikusokkal szövetkezni kell. Minden párt, amely a 
centrumot erősili, bűnt követ el az evangelikus pünkösdi 
lélek ellen, amelynek megúj í tó erejét megtöri. Bűnt követ 
el a protestantizmus szent hagyománya ellen, amelyei 
eleink nehéz küzdelmek közt, vagyonuk és vérök áldo-
zata árán hagytak reánk. Egy lanyha evangelikus ember 
még csak leadhatja szavazatát a centrumra. De egy 
igazi evangelikus, aki nincs elvakítva, aki jól tudja, 
hogy nincs nagyobb ellensége minden evangelikus, német-
protestans intézménynek, minden haladó kulturának, 
mint a centrum, hogyan felelhet az ilyen azért, hogy 
május 16-án az urnához lép azzal, hogy megválassza 
azt, aki azt akarja lerombolni, ami nekünk evangéli-
kusoknak a legdrágább?» 

Hát biz' ez furor protestanticus ! Akár csak a har-
mincéves háború idejében tartanánk. Ilyen nyelvet 
katholikus részen soha sem tudnánk helyeselni, nem is 
igen olvashatunk ilyen nyelvet katholikus lapokban, 
mikor a felekezetekről van szó. És hozzá még Porosz-
országban irnak így, ahol a kath. egyháztól elvettek a 
harmincéves háború idején, majd a napoleoni időkben 
mindent, amit el lehetett venni, el akarta venni Bis-
marck (1873) a szabadságát is, de nagy küzdelmek árán 
mégis visszaszerezték. Hát mit akarnak a jó danzigi 
haladó protestánsok? Nekik, úgy látszik, a katholiku-
soknak léte is már tűrhetetlen. 

Belgium. 
A «Herum novarum» enciklika évfordulójá-

nak megülése. XIII. Leo pápának ezt az enciklikáját 
(«De conditione opificum», 1891. május 15.) az idei év-
fordulóján Bómában és az egész világon nagy ünnep-
lésben részesítették. A bruxelles-i ifjú demokratáknak 
«Rerum novarum» nevű köre évforduló-ünnepélyt ren-
dezett e címen a mult héten, amely ünnepélyen meg-
jelent és beszédet mondott Carton de Wiart igazság-
ügyminiszter. A miniszter beszédében ecsetelte az encik-
likának nagy jelentőségét abban a korban, amikor még 
a szociális kérdés megértése körül sok kívánni való 
volt ; ebben a korban már szót emelt a pápa az el-

nyomott munkások emberi egyénisége érdekében. Azóta 
ez az enciklika a szociális kérdés charta-jává lelt. Azóta 
sok történt, de még korántsem minden ; ehhez szüksé-
ges a szindikalizmus szervezése és a szociális törvény-
hozás, amely irányban legközelebb Belgium nagy refor-
mot valósít meg a munkáslakások és munkásbiztosítás 
és évjáradékok által. Beszéde végén a miniszter a kath. 
ifjúságot aposztrofálja meg, hogy igyekezzenek valóra 
váltani XIII. Leo tanításait. Carton de Wiart után Mi-
sonne abbé beszélt a XIII. Leo által a «Rerum novarum» 
elitélt szociálista herezisről Marx-tói a modern neo-
szocialista reformerekig. 

Franciaország. 
Pápai levél a chambéry-i érsekhez a «Pro 

Pontifice et Ecclesia» papi liga dolgában. A Szent-
atya f. é. április 28-án Dubillard chambéry-i biboros-
érsekhez levelet írt, amelyben dicsérettel emlékezik 
meg a nevezett biboros által alapított papi ligáról 
(«Ligue sacerdotale internationale Pro Pontifice el Eccle-
sia»). Ezen a pápához és az egyházhoz való ragaszkodás 
ápolását elvül kitűző ligát a Szentatya hasznosnak és 
időszerűnek mondja, főleg azért, mert, mint minden 
időben, úgy most is az Üdvözítőnek és az ő vallásának 
ellenségei első sorban a katholikus egyháztól és annak 
fejétől igyekeznek eltántorítani az embereket, amiért 
főleg a papság ellen áskálódnak, hogy aláásván ezek-
nek tekintélyét, a hívek az egyháztól is elforduljanak. 
A nevezett liga ezen lóndorkodás ellen tagjait az egyház-
hoz és a pápához való ragaszkodásban akarja megerő-
síteni és ezen érzületet szélesebb körökben elterjeszteni, 
e célból a tagok Ígéretet tesznek, hogy a pápa minden 
parancsának és óhajának engedelmeskedni fognak és 
másokat is ezen engedelmességre birni igyekeznek, vala-
mint külön fogadalmat tesznek arra nézve, hogy a pápát 
Péter-fillérrel segítik. A Szentatya nemrég több búcsú-
ban részesítette a liga tagjait; az idézett levélben pedig 
jóváhagyását adja a liga megválasztott központi igaz-
gatótanácsának. 

Aposztata papok egyesülete. Francia és angol 
protestánsok 1890 táján mozgalmat alapítottak az 
aposztata katholikus papok felsegítésére és e célra két 
menhelyet is állítottak fel olyanok részére, akik a ka-
tholikus papság kötelékéből kiválni akartak. Ezt a moz-
galmat erősen támogatta Aug, Sabatier, a párisi protes-
táns theologiai fakultás dékánja. Ilyen segítséggel az 
aposztata papok száma mindjobban növekedett (állító-
lag magában Párisban 2000 a számuk), és jelenleg már 
külön egyesületbe is tömörültek e név alatt : «Associa-
tion amicale des anciens prêtres catholiques.» Ez az 
egyesület nem elégszik meg azzal, hogy anyagilag támo-
gatja az aposztata vagy aposztatákká lenni készülő papo-
kat, hanem az egyház ellen való gyűlölettől indíttatva, 
rendszeresen is szorgalmazza és elősegíti a katholikus 
papok aposztáziáját, mely célra külön tudósító irodát 
tart fenn és ennek jelentései alapján igyekszik a maguk-
kal meghasonlott papokhoz hozzá férkőzni. E célra 
külön folyóiratja is van az egyesületnek, amelyet az 
egyesület elnöke, Paul Vessié szerkeszt, aki lapjában így 
tárja fel az egyesület gonosz szándékait : «A XVI. század-
beli reformáció a papság felszabadításával ragadta el a 
katholikus egyháztól Nyugat-Európának egyik félét. 
A modern eszme is csak a papság felszabadításával 
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fog véglegesen győzni legádázabb ellenfele felett.» Vessie 
az egyesület részére támogatást remél «az emberi szabad-
ság és a haladás barátaitól, mindazoktól, akik a kleri-
kálizmusban látják a modern eszme legnagyobb ellen-
ségét.» 

Nagy-Britannia. 
Az angol katholikusok ez évi kongresszusa. 

Julius 4-étől 7-ig Plymouth városban fog ülésezni ezidén 
a «National Catholic Congress». A kongresszuson Bourne 
bibornok, westminiszteri érsek fog elnökölni, kit julius 
4-én este a plymouth-i Guild-Hallban tartandó meg-
nyitó ülésen a város mayor-ja (polgármester) fog üdvö-
zölni. A kongresszus idején a «Catholic Truth Society» 
is tart meeting-et, amelyre a rationalismus elleni küz-
delem van tárgyalásra kitűzve. A kongresszuson részt-
venni szándékozók e cimhez forduljanak ; Rev. E. Barke, 
Secretary, Bishop's House, Plymouth. 

A kath. egyház a Ilebrid-szigetcsoporton. 
Mikor e sorok írója néhány év előtt Skócziában járt, 
egy presbyterian lelkésztől hallotta azt a beismerést, 
hogy a Knox-féle kálvinista és a későbbi puritán és 
covenanter propaganda csakis a szorosan vett skót föl-
dön s itt is inkább a sík földön (low land) és a déli 
és keleti partvidéken tudott elhatalmasodni, míg a hegyes 
felföldön (High land) és az északi és az északnyugati 
szigeteken a lakosságnak egyik (bár kisebb) része to-
vábbra is katholikus maradt. Walter Scott regé-
nyeiből is eléggé ismert a Highlander-ek katholicitása és 
Stuart-legitimistasága. 

Ami az északnyugati szigetcsoportot illeti, Oban-
ban, a skót kontinens nyugati partján külön püspök-
ség van ezen szigetcsoportra nézve (Argyll and Islands). 
E szigetcsoportnak (Hebrides) jellegzetes szigetei a tu-
risták által felkeresett Jona (kelta keresztény kultusz-
maradványok), Staffa (Fingal-barlang), továbbá a ke-
vésbbé ismert Eigg és Canna stb. szigetek. E két utóbbi 
szigeten maradlak fenn a katholikusok a skót refor-
máció véres dühöngései alatt is napjainkig. 1910-ben az 
Eigg sziget kalholikusai St. Donan-ban szép kis katho-
likus templomot és paplakot építettek, mert addig egy 
régi düledező házban volt a kápolna és a paplak el-
helyezve. Az eigg-i (st. donan-i) kath. lelkész gon-
dozza a köröskörül levő szigeteken szórványosan élő 
katholikusokat és a Canna szigetén levő autochton 
katholikusokat is. De ez a pasztoráció persze igen 
nehézkes. Direkt gőzhajóösszeköttetésről persze szó sin-
csen, legalább is Canna felé, csakis nagy körúton és 
többszörös átszállással lehet eljutni Canna-ba. 

Most az eigg-i kath. lelkész, püspöke tanácsára, a 
Tablet-ben gyűjtést indít arra a célra, hogy egy tenger-
járó motorcsónakot szerezhessen be a missio céljaira, 
ezen a motorcsónakon azután a missionárius átrándul-
hatna gyakran Canna-ba, sőt meglátogathatná az egész 
szigettengeren szétszórtan élő katholikusokat is. Eddig 
már 60 font sterling-et gyűjtött, pedig 250 font ster-
ling-re volna szüksége. Olvasóink közül a tehetősebbek 
nem áldozhatnának szentebb célra, mint a kath. hit 
fenntartására, ott, ahol az a reformáció vészes viharain 
keresztül is, napjainkig fennmaradt. Az eigg-i lelkész 
címe : Fallier F. M. Clymont. Island of Eigg. By Oban, 
Scotland. 

Portugália. 
A portugál püspöki kar közös pásztorlevele. 

Portugáliá-ban a szektárius, vallásüldöző uralom még 
mindig tart. A börtönök telve vannak ott sínylődő 
papokkal, előkelő katholikus férfiakkal és uri nőkkel. 
A még szabadlábon levő papok és világi katholikusok 
pedig egészen törvényen kívüli állapotban élnek az 1910. 
évi szeparáció óta, mindenkinek szabadsága problema-
tikus, az egyháznak helyzete pedig valóban siralmas. 

A portugál püspöki kar a lisszaboni patriarcha 
vezetése alatt a szeparáció által az egyháznak okozott 
nagy károktól indíttatva most közös pásztorlevelet bocsá-
tott ki, melyben a püspökök a laikus iskolát istentelen 
iskolának és az ilyen iskolában való tanítást az isten-
telenség iskolájának nevezik, majd a következő közlése-
ket teszik : 

1. Az egyház tiltja az 1911. évi portugál törvényben 
körülírt «associations cultuelles»-eket. 

2. Az ezen asszociációk által fenntartani kívánt 
istentisztelet szakadár jellegű, és azért akik benne részt 
vesznek, azok a szakadárokra szabott büntetésekbe esnek. 

3. A püspöki kar mindent el fog követni, hogy a 
kultusz-szervezet az egyház elveinek megfelelő legyen. 

4. A püspöki kar tiltakozik az egyház elveinek és 
jogának megvetése és a papság meghurcolása ellen. 

Észak-Amerikai Egyesült-Államok. 
Északamerikai zarándokok fogadtatása a 

Vatikánban. Május 19-én Grimés siracusa-i (Észak-
Amerika) püspök vezetése alatt egy előkelő urakból és 
hölgyekből álló északamerikai zarándokcsapat tisztelgett 
Merry del Val biboros államtitkár előtt. Grimés püspök 
utalást tett a pápának jelenlegi korlátozott szabadságára, 
de ők hisznek az isteni Ígéretben, hogy a pokol kapui 
sem vesznek erőt az egyházon. Merry del Val biboros 
válaszában az egyházat szőllőtőhöz hasonlította; a pápa-
ság a szőllőtőnek töve, míg az ágak a vele egyesült 
egyházak, amelyek csak úgy maradhatnak épek, ha a 
tővel egyesülve maradnak ; az északamerikai egyház 
ennek a bensőséges kapocsnak szép példáját adja és 
ebben az egységben van az ő erejök, mert így igazolják 
be azt, hogy a haza és a szabadság szeretete igen szé-
pen összeegyeztethetők a katholikus hithez való törhe-
tetlen hűséggel. 

A fogadtatáson jelen voltak az északamerikai kollé-
gium növendékei is Kennedy c. püspök, rektor vezetése 
alatt. 

m 
s a 

IX. K Ö N Y V S Z E M L E H Q • 0 

Uj kiadásban je lent meg Honijaiul E m i l : «Keresz-
t énység é s Korunk» öt kötetes nagy munkája, könyvtá-
raknak dísze ; a katholikus papságnak, különösen a városi 
lelkészkedő és hitoktatással foglalkozó papságnak nélkülözhe-
tetlen és a maga nemében egyedül álló segédkönyve; a katho-
likus nöi társadalomnak gyönyörűséges olvasmánya. 

Kapható : Müller Károly plébánosnál, Laskafalu (Baranya 
m.) és minden könyvkereskedés útján. Ara : fűzve 26 kor. — 
Díszkötésben 36 kor. (Portó l-50 kor.) — Havi 3 kor. részle-
tekben is. (Portó 1'50 kor.) — Növendékpapoknak és tanuló 
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ifjúságnak fűzve 21 kor. — Díszkötésben 31 kor. — Tisztelet-
példány megfelelő szám után. 

Megrendelés i í e lh ivás . Bubregh Béla volt pécsi bit-
oktató által az iparostanoncok és ismétlőiskolások számára 
kiadott «Rövid Kis-katekizmus és Ájtatossági kalauz» cimű 
kis káté-füzetkének II. kiadása teljesen elfogyván, azt most a 
szerző III. változatlan kiadásban adja ki. A kis káté-füzetke, 
amint a cime is mutatja, nemcsak a legszükségesebb hiter-
kölcsi tudnivalókat foglalja magában, hanem egyúttal ima-
könyvül is szolgál a katholikus hivek legfőbb ájtatossági 
gyakorlatainál, a szent gyónás és áldozásnak méltóképen való 
végzésénél és a bérmálás szentségének felvételénél; miért is 
azt lelkészkedő és hitoktatással foglalkozó paptársainak szives 
figyelmébe és pártolásába ajánlja. A 72 oldalból álló füzet 
bolti ára darabonkint 24 fillér, de tömeges (legalább 25 drb) 
megrendelés mellett minden egyes példány után 4 fillér ár-
kedvezményben is részesül a megrendelő a kiadónál, Bubregh 
Béla ny. plébánosnál (Enying, Veszprémvármegye). 

megrendelhetők. Különösen ajánljuk ezen, he lyszűke 
miatt adott kedvezményt új e lőf izetőink f igyelmébe. 

Felelős szerkesztő és k iadótu la jdonos: 
Dr. HANUY FERENC, egyet, tanár ( I V . , Duna-u. 3 . ) 

Junius 1-től kezdve : IV., Molnár-u. 20. 
Főmunkatárs és szerkesztő-helyettes : 

DI ' .WOLKENBERG ALAJOS, egyet, tanár (L, Bertalan-u. 24.) 

O r g o n a h a r m o n i u m o k a í 
mindkét rendszer szerint a legolcsóbban szállít 

Pajkr Rezső és Tsa, Budapest, 
X,, Delei-utca 25. sz . (Tisztvise lőte lep. ) 
Árjegyzék ingyen ós bérmentve. Részletfizetés engedélyezve. 
Tanerőknek s lelkészeknek külön százalékengedmény. Kérjen 
árjegyzéket pianókról és pianinókról. Bérmentes szállítás 
„ „ az utolsó vasúti állomásig. 

Legújabb Theologiai Irodalom. 
AJ Szentírástudomány. 

Budde, K., Das Buch Hiob, übers, u. erklärt. 2., neu 
bearb. Aufl. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1913 (LX1V, 
274 S. Lex 8°) M. 7, 60. 

Riggenbach, E., Der Brief an die Hebräer, ausgelegt. 
Leipzig, Deichert, 1913 (LI, 460 S. gr. 8°). M. 12. 

Funk, S., Bibel und Babel. I. Bd. (In 4 Heften). 1—3. 
Heft. (Monumenta Hebraica. Monum. talmudica). Wien, Orion-
Verlag, 1913 (VII, 242 S.). M. 30. 

B) Egyháztörténetem. 
Savio, F., Gli anticlii Vescovi d'Italia dalle origini al 

1300. La Lombardia. P. I : Milano. Firenze, libr. ed. Fioren-
tina, 1913 (XX, 974 p. 8°). L. 20. 

Pfättisch, J. M., und A. Bigelmair, Des Eusebius Pam-
phili, Bischofs v. Cäsarea, ausgewählte Schriften. I. Bd. (Bibi. 
der Kirchenväter 9). Kempten, Kösel, 1913 (LXXXIX, 315 S. 
8°). M. 3. 

0 H 
H Q X. KÖZGAZDASÁG • a 

H Q 
A Hungária Bank r. t. igazgatósága május 19-én 

d. u. tartott ülésében dr. Aczél Jánost, az intézet eddigi 
igazgatóját és Walder Bélát, a Magyar Általános Hitel-
bank főlisztviselőjét, ügyvezető-igazgatókká nevezte ki. 

Felh ívjuk olvasóink f igye lmét Schönwald Imre 
budapesti ékszerész h irdetésére; az ő dús ékszerüzle-
tében m i n d e n n e m ű ékszer o lcsó áron és Ízléses kivi-
telben kapható. 

Bu torvevők f i gye lmébe . Mielőtt bútort venni óhajt, 
figyelmébe ajánljuk a katholikus körök által szívesen felke-
resett Kovács Mihály butorraktárát (Budapest, VII., Ovoda-u. 
44. sz.), mely cég kívánatra készséggel küldi meg ingyen 
és bérmentve legújabb képes árjegyzékét. 

J^iadóhivatali izenetek-
Felh ívjuk igen tisztelt o lvasóink f igye lmét arra, 

hogy a «Religio» régebbi évfo lyamai l!)08-tól kezdve 
féláron, évto lyamonkint O K.-ért k iadóhivatalunknál 

H A R M 0 N I U M 0 T 
elismert legjobb gyártmányokat szállít 

Magyarország legnagyobb hangszergyára 

S T O W A S S E R J . « I « 
a javított Rákóczi-tárogató feltalálója, 

II. ker., liánchíd-utca 5. szám. 

GYÁR : Öntőház-utca 3. szám. 

Ajánlja mindennemű, gyárában készült hangszereit, úgyszintén húrokat és hang-
szeralkatrészeket. c = > i — i i — i Árjegyzék díjmentesen küldetik. . 

BUDAPEST, 

BUTOR 
részletre és készpénzért 
igen jntányos árban kapható 

Kovács Mihály 
h u t o r r a k t á r á b a n 

Budapest, VII,, Óvoda-u, 44. 
(Garay-tér sarok), lí lapra 
hivatkozók 10 százalék áren-
gedményben részesülnek. 

d n s í h B é l a 
kárpitosmetser és 

díszítő <•<• 
Budapest, VIII., Horánszky-u. 22. 

értesíti nagyérdemű rende-
lőit s a közönséget, hogy üzle-
tét az itt jelzett helyiségbe 
(kongregációi épület) helyezte 
á t . Megrendeléseket leg-

gyorsabban teljesít. 

Iparos és nem kereskedő 
3 5 éve fennálló r.k. cé$ i 
K é s z i t é s Javít i K e l y h e t , c iboriumot, o l tá r -
gyertyatartót, oltárlámpát, keresztet, füstölőt, 
csillárt, gyertyára és villanyra stb. Arany, ezüst 
kínaezüst, bronzból, művészies és egyszerű ki-
vitelben. K e l y h e k stb. t á rgyak v a l ó d i tüz-
galván aranyozása és ezüstözése jút&IIássa.I. 
Tervrajz és költségvetés díjtalanul. Mielőtt más-
hol rendelést tesz, méltóztassék egy árjegy-
zéket kérni, melyet ingyen és bérmentve küld. 

Kéri nagybecsű pártfogását 

B I T T N E R J Á N O S 
egyházi szerek müötvöse. 

Budapest, IX., Lónyay-u. 23. 
(bejárat Czuczor-utea f.) 

Steplianeum nyomda r. t. Budapest, VIII. ker., Szentkirályi-utca 28. szám. 
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A BUDAPESTI EGYETEM HITTUD. KARA TÖBB TAGJÁNAK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI 

Dr. H A N U Y F E R E N C , EGYETEMI TANÁR. 

Megjelenik — július és augusztus hó ki-
vételével — minden szombaton reggel. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Budapest, IV., Molnár-u. 20. 

Előfizetési ár : egész évre K 12, félévre K 6. 
Egyes szám ára : 50 fillér. (Kapható a Szent-
István-Társulat könyvk., IV., Kecskeméti-u. 2.) 

TARTALOM. 7. Vezércikk : A lelkészek anyagi helyzete. I r ta : Dole-
necz József dr. ügyvéd. — II. Az örök városból : 1. Zarándoklatok 
fogadtatása a Vatikánban. 2. Ferrata biboros székfoglalója a 
lateráni bazil ikában. 3. A Szentatya teljes felgyógyulása. 4. Jubi-
leumi istenitisztelet a «S. Lorenzo fuori le mura» bazilikában. 
5. Egy katakomba fel tárása Frascati közelében. G. Az «Acta Apo-
stolicae Sedis» legújabb (8.) száma. 7. A szalczianusok római temp-
loma felszenteltetésének 25. évfordulója. 8. Scaduto professzor az 
egyház reformjáról . — III. Tudományos cikkek, közlemények, 
értekezések: 1. Őrizzük hi tünket . 1. Czilek Balázs dr.-tól. 2. Az 
antialkoholizmus és a katholikus papság. Tóth T ihamér dr.-tól. 
3. A keresztény művészetek kialakulása Nagy Konstantin ura lma 
alatt. I. Stöhr Géza Ker. János-tói. 4. A modern ember. II. Mihá-
lovics Ede dr.-tól. — V. Könyvkritika: 1. Kern La jo s : Párisi 
levelek. Trikál József dr.-tól. 2. W. Ostwald : Die Energie. Mada-
rász István dr.-tól. 3. Marquis Costa de Beauregard : Liberté, 
Égalité, Fraterni té . Madarász István dr.-tól. — VI. Katholikus 
Világszemle : A.) Franciaország : 1. Párisi ügyvédből — pápa. 
2. Hazafiatlan pacifisták, ant imil i tar is ták és háborúpár t i patrió-
ták. 3. A szocialisták ant imil i tar is ta gyűlése. 4. A laikus iskola-
javaslat tárgyalása. 5. A legközelebbi nemzetközi euchariszt ikus 
kongresszus helye. 6. A Saint Lazare lebontás előtt. B.) Nagy-
Britannia : Fraser dunkeld-i skót püspök püspökké szenteltetése. 
C.) Portugália: A konfiskált kolostorok templomharangja iból 
Pombal-emlék. D.) Kina : A katholicizmus ter jedése Kinában. — 
IX. Könyvszemle. 

A lelkészek anyagi helyzete. 
I r t a : d r . DOLENECZ JÓZSEF ü g y v é d . 

Az egyház vagyoni és lelkészi javadalmi 
viszonyai évezredes történelmi fejlődés ered-
ményei. Messze mennénk, ha az egyházi vagyon 
és lelkészi illetmények eredetét az ősi egyházi 
vagyonközösségre vagy a hivek önkéntes ado-
mányaira vinnénk vissza. A papi tizeddel sem 
kívánunk itt foglalkozni, mely különben is meg-
szűnt, és mikor érvényben volt, az egész egy-
házra kiterjedt mindenütt. Mi pedig kizárólag a 
m i hazai jogfejlődésünk a l ap ján fog la lkozunk a 
lelkészi illetmények, a kongrua kérdésével. 

Nem is kell tovább mennünk, mint állami 
és alkotmányos életünk legjelentősebb forduló 
pontja, az 1848-at megelőző korszakig, a jobbágy-
ság koráig, mert a mi falusi lelkészi kongruánk 

e n n e k a jobbágysági, földesúri, gazdasági és 
pénzügyi viszonyoknak fejleménye és ebbő l a 
mai napig sem tudott kibontakozni, habár a 
világ körüle egészen megváltozott. Ebben van 
a legtöbb baj forrása. 

Röviden összefoglalva az előző történelmi fej-
lődés eredményeit, a főbb vonások a következők. 
Az egyhitűség korában, a reformáció előtti korban 
a katholikus földesúr nagyobb jobbágyközségei-
ben templomot és plébánialakot épített. Ezzel az 
általános egyházjog szerint megszerezte a patro-
natust összes jogosítványaival és kötelezettsé-
geivel együtt. Minket itt csak a kötelezettség 
érdekel. Ez általában a templom és lelkészi lak 
karbantartására vonatkozott. Adott ezenkívül a 
földesúr a lelkésznek földeket; több helyütt bi-
zonyos mennyiségű erdei haszonvételt, tűzifát, 
makkoltatást, legelőt biztosított. Ellenben a lel-
kész eltartási kötelezettsége a jobbágyokra hárult. 
Ezek tartoztak ingyen megmunkálni a lelkész 
földjeit, a termést betakarítani. Ezek tartoztak a 
tűzifát az uraság erdejében feldolgozni és a 
plébániára fuvarozni. Ezenkívül már a királyság 
első éveitől kezdve bizonyos természetbeli, ke-
nyér, viasz, vászon stb. adományok beszolgál-
tatására lettek kötelezve a plébániához tartozó 
anyaközség és leányközségek lakosai. Azt lehet 
mondani, hogy a lelkészi szolgálmányok nagy-
b a n és egészben a földesúri szolgálmányok fo-
galmának, mértékének és formájának feleltek 
meg. Vagyis a jobbágytelek után a jobbágy 
szolgálmányokkal adózott a földesúrnak, jófor-
mán ugyanazon szolgálmányokkal adózott a 
másik urának, a lelkészének. Sőt ezt még ön-
kéntes adományával is megtoldotta. Ezekből a 
szolgálmányokból alakult ki az ősi lelkészi kon-
grua, mely azonban határozatlan maradt forrá-
saira, terjedelmére nézve egyaránt. Ez a köte-
lezettség akkor kezd határozott kötelmi jogi 
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formát ölteni, — mert a magánjog szerint a köte-
lem egyik főkelléke a kötelezett személy bizonyos-
sága —, mikor a lelkészi szolgálmányok az úgy-
nevezet t pár bér-kötelezettség alakját öltötték fel. 
Ez a fejlődés már ennek a papi kongruának 
reálisabb alapot adott, de a szolgálmányok még 
mindig a földesúri szolgálmányok szerint iga-
zodtak azzal a különbséggel, hogy a földesúr 
követelményei a jobbágytelkek után voltak ki-
vetve, míg a lelkész a házaspárok után kapta a 
szolgálmányt. E tekintetben a lelkészi szolgál-
mányok alanya több volt. Mert párbért nem-
csak a telkesgazdák, hanem a házas zsellérek és 
házatlan zsellérek, a mesteremberek is fizettek. 
Sőt fizetett a telkesgazdának vele egy kenyéren 
élő házas fia vagy vője és pedig ugyanannyit, 
amennyit az atya, ezen kívül fizetett az özve-
gyen maradt hitestárs, a férfi és nő egyaránt. 
Ekként a lelkésznek hivei egyszersmind adó-
fizetői lettek. Ebből az adófizetésből élt a lel-
kész. A templomot és lelkészlakot pedig a föl-
desúr tartotta fenn. 

Falusi iskoláról akkor még szó sem volt. 
A jobbágy nép összes értelmi és szellemi vilá-
gát a templom, egyedüli oktatóját, tanítóját a 
lelkész képezte. Az írni-olvasásra abban a kor-
ban a földhöz kötött jobbágynak szüksége sem 
volt. Hisz a könyvnyomtatás feltalálása előtt 
olvasnivalója sem lett volna a köznépnek. De 
akkor még nagy hadvezérek, főurak, sőt kirá-
lyok sem tudtak írni-olvasni, mivel szükségük 
sem volt rá. Az akkori templomok mégis szem-
léltető iskolái voltak a köznépnek. A templom 
fallestményei és faragványai szemléltetőleg taní-
tották a népet a bibliai történetre. Ennek máig 
fennmaradtak töredékes emlékei. A «Biblia pau-
perum» kőben és fali festményekben. Ennek a 
középkori embernek világát a vallási ismeretek, 
a hittanítás töltötték be. Más tanokat nem ismert. 
Innét magyarázható meg a középkor csodálatosan 
élénk vallási buzgósága. Viszont a mai modern 
ember azért hiányos hitű vagy hitetlen, mert 
vallási ismeretekkel nem bir. A szegény jobbágy 
testileg igazi igavonója volt a földesúrnak és 

ÄNGSTER JÓZSEF és FIÄ 
orgona- és harmonium-gyár, PÉCS. 

O O Alapíttatott : 1867. évben. O O 
A bpesti Bazilika nagy orgonájának építői. 

Csak első dijakkal kitüntetve. 
Pécsi orsz. kiállításon legelső díjjal, állami aranyéremmel kitüntetve. 

csak a templomban lett emberré ( h o m o sapiens) 
kinek lelki, szellemi szükségletei vannak és ezt 
akkor egyedül a templom és a lelkész elégítette 
ki. Az anyaszentegyház volt egyedüli anyja a 
jobbágy embernek, sőt egyedül az egyház figyel-
meztetette őt isteni eredetére és az Istenhez való 
visszatérésre folytonos tanításai által. Ezért há-
lás volt a nép. Az egyház tanításai termőföldbe 
hullottak. Az egyházak pompásan virágoztak, a 
lelkészek kitűnően el voltak látva anyagi javakkal. 

De válságos helyzetbe kerültek az ősi ka-
tholikus plébániák és lelkészségek a reformáció 
után. A patronusok hitet változtatván, a jobbá-
gyokat is áttérítették az új hitre. A plébániák 
tehát patrónus, a lelkész pedig fenntartó nép 
nélkül maradt. Legtöbb helyen az új hit prédi-
kátora beült a plébániaiakba, elfoglalta a tem-
plomot. A hosszas vallási villongások, békekö-
tések, becikkelyezések után és, miután az ősi 
katholikus hitnek sikerült visszahódítani az or-
szág lakosságának több mint felét, a magyar 
országos törvények értelmében a katholikus pat-
rona tus i kötelezettség földesúri tehernek ismer-
tetett el. Ezzel tartozott bármely hitű patrónus, 
így van ez a mai napig. Párbért pedig eleinte 
minden felekezetű lakós tartozott fizetni a plé-
bánosnak; később oda módosult ez a párbér-
kötelezettség, hogy csak ott tartoznak fizetni 
párbért más hitűek, ahol ez a kötelezettség a 
jobbágytelekhez, a földbirtokhoz tapadt, vagyis 
a mai jogi értelemben véve ingatlan dologban 
való jogot, terhet alkotott, vagyis reális, dologbeli 
kötelemmé vált. Ez így van a mai napig. Nagy 
és pótolhatatlan mulasztást követtek el tehát a 
katholikusok ott, ahol nem biztosították a pár-
bért, mint köztartozást az ingatlanon, mert ezzel 
megakadályozhatták volna a későbbi vagyoni 
válságok káros hatásait, melyek egyes plébániák 
exisztenciáját támadták meg. 

A fentiek szerint egyházunk mégis az első és 
katasztrófaszerű egyházvagyoni válságot, mely a 
reformációval zúdult rá, elég szerencsésen ki-
heverte. De nem heverte ki a morális, az erkölcsi 
válságot,mely a reformáció ótanehezedett alelkész 

Ajánlják kitűnő hangú és erős szerkezetű 
légnyomatu és elektromos berendezésű 

ORGONÁIKAT 
[ a legjutányosabb árak mellett, művészies 
, kivitelben, o o o Raktáron kitűnő hangú 
! harmoniumok minden nagyságban. 
5 Elektromos fujtató készülékek. Árjegyzéket kívánatra ingyen. 
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és a hivei közötti viszonyra. A középkori vallási 
buzgóság és áldozatkészség meglazult, a nép köz-
terhei szaporodván, a lelkészi kötelezettségek 
kénytelen-kelletlen teherré vá l toznak át . A n é p 
ezután muszájból fizet, de nem jószántából, nem 
áldozatkészségből. Erre nézve jellemző, hogy 
midőn valaki az országgyűlésen a lelkészi java-
dalmak eredetét magyarázván, arra a történeti 
tényre hivatkozik, hogy az a hivek önkéntes 
adománya, szívből jövő áldozata, valaki mali-
ciózusan közbekiál t ja : Azért van hát húszezer 
per és végrehajtás folyamatban évenkint a papi 
szolgálmángok iránt. 

Ekkor már közadózás a párbér és a lelkészi 
szolgálmány, és mint köztartozást a polgári ha-
tóság előtt lehet érvényesíteni. Szomorú, hogy 
már itt kell erőhatalommal érvényesíteni azt, 
amit a hitbuzgó korban a hivek önkéntes, szív-
ből jövő áldozat gyanánt hoztak. De ekkor már 
a köznép, a jobbágy lelki világa a templomon 
kívül is kielégítést nyert. A könyvnyomtatással 
és a demokráciával kérkedő protestantizmus ter-
jedésével szaporodnak a népiskolák. A protes-
tánsokkal a versenyt fel kell venni a katholiku-
soknak is. A plébánia mellett ott van mindenütt 
a népiskola. A nép szellemi, értelmi, lelki szük-
ségletének kielégítése ime már nem egyedül a 
templomra szorítkozik, hanem megfeleződik. 
A nép bibliát és mindenféle jó és rossz könyvet, 
röpíveket olvas, amelyek akkor az újságokat 
pótolták. Bár megszűnt tehát az önkéntes, jó 
szívből jövő adomány, de a politikai hatalom 
birtokában levő papság mégis biztosítani tudja 
legális, törvényben biztosított jövedelmeit. Mind-
inkább sűrűbbé válnak azonban a párbér-pe-
rek, melyekben a szolgálmányok jogi alapjait 
és azok terjedelmét teszik vitássá. Többnyire 
pedig az eggház lesz pervesztes, mert kellő bizo-
nyítékokról nem gondoskodik. A «laudabilis 
consuetudov-va hivatkozást nem mindig veszik 
figyelembe, csak ott, ahol a «canonica visitatio» 
megállapítása vagy szerződések is támogatják a 
jogszokást. Az általános polgári joggyakorlat a 
«canonica visitatio» adatait okmányszerű bizo-
nyítékul veszi a párbér és hasonló természetű 
szolgálmányok «terjedelmére)) nézve. 

Az egyházi vagyon második, nagy válsága, 
1848 után a jobbágyság felszabadításával, a val-
lási egyenjogúság és a polgári általános törvény-
könyv behozatalával zúdult az egyházra. Ez már 
inkább gazdasági természetű válság, a f ö ldb i r t ok 
gazdasági helyzetével áll kapcsolatban. Kiemel-
tük fentebb, hogy úgy a párbérszolgálmány, 

mint minden lelkészi szolgálmány nálunk telje-
sen a földesúri szolgálmányok mintá jára fejlő-
dött ki, vagyis a jobbágy a világi földesúrnak 
és egyházi urának egyformán adózott. A szol-
gáltatás is azon módon gabonában, munkában, 
terményekben, állatokban, később valami pénz-
ben is történt. A nép ép úgy, mint a földesúr-
nak, a lelkésznek földjén is robotmunkát tarto-
zott végezni. De a plébániai föld is földesúri 
természetű maradt. Szabad birtok. 

A jobbágyság felszabadításával azonban csak 
a földesúr kapott megváltási díjat, kárpótlást, 
de a lelkész továbbra is a régi szolgálmányokra 
let t u ta lva . Akkor kellett volna felbecsülni a pár-
bért és azt mint ilyen középkori földesúri jellegű 
tartozást szintén megváltani. Ez n e m c s a k a lel-
készkedő papság anyagi exisztentiáját biztosította 
volna örök időkre, hanem a népnek is nagy 
gazdasági hasznára vált volna ott, ahol a párbér 
dologi teher, tehát az ingatlannak továbbra is 
terhe marad, annak értékét lefokozza. Miután a 
patronatusi jog is földesúri teher, ezt is célsze-
rűen lehetett volna a földtehermentesítéssel 
együtt megváltani akként, hogy a patronatusi 
szolgáltatás tíz vagy húsz évi átlagát kamatnak 
véve, ezen tőkének megfelelő 5 százalékos föld-
tehermentesítési válságpapirost a plébánia törzs-
vagyonába utaltak volna. Már most, ha a patrona-
tusi teher és a párbérszolgálmány megváltása mint 
forgótőke vinkulált papírokban a plébánia pénz-
tárában feküdnék, minden katholikus plébánia 
exisztenciája örök időkre biztosítva lenne. A dü-
ledező plébánia és templom kijavítása végett 
nem kellene fűhöz-fához folyamodni, jelentkezni. 
A párbér-megváltást 2000—2500 koronákban 
évenként megkapná a plébános, csak a föld-
tehermentesítési kötvény 5 percentes kuponjait 
kellene lenyesnie. Most pedig még per útján 
sem képes behajtani a párbért. Mert nincs le-
foglalható ingósága a párbérkötelezettnek. 

De m é g egy hatalmas közgazdasági jelentő-
sége lenne annak, ha 1848-ban ezt a földesúri 
szolgálmány-természetű közterhet a párbért és 
a patronatusi terhet a földtehermentesítés mód-
jára megváltották volna. Most lenne minden új 
kezdőplébánosnak mindjárt tőkéje, mellyel a 
plébániaföldeken intenzív gazdaságot kezdhetne. 
Most azonban tőke hiányában többnyire adós-
ságcsinálással kezdi a gazdálkodást a nyomorú-
ságos kápláni állásból plébániára jutott szegény 
lelkész és ebből ki nem tisztul élete fogytáig. 
Én láttam egy ilyen szomorú plébánosinstallá-
ciót. Az új plébános egy mázolt fenyőfaággyal, 
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két vánkossal, egy szalmazsákkal és egy takaró-
pokrócczal és egy kisebb ládácskában levő ru-
házatával és egy petróleum-lámpással, zsebében 
23 koronával vonult be a plébániára. A kony-
hában egyetlen bögre sincs, amiből legalább 
vizet ihatnék az új plébános. Az istálló, az ólak, 
a méhes, a padlás, a pince üres. Az udvaron 
verebeken kívül más szárnyas nem látható. 
A volt plébánosnak még házőrző ebei is elszé-
ledtek. Augusztus hó végén vagyunk. Nincs 
vetőmag, nincs gazdasági eszköz, egyetlen iga-
vonó jószág a 32 holdas, különben igen szép 
plébániai földekhez. Nincs trágya, nincs takar-
mány. Tessék ennek a jó plébánosnak kitelelni, 
földjeit a jövő évi termés alá megmunkáltatni, 
bevetni. Ha most rendelkezésére állana a pár-
bér-megváltás, a patronatusi megváltás forgó-
tőkéje, mily hatalmas gazdaságba ülhetne bele 
ez a kezdő lelkész egyszerre. Még szerencse, ha 
kapott valami falusi uzsorás zsidótól pénzt, ve-
tőmagot, vagy hitelbe, részletfizetésre, persze 
borsos áron gazdasági gépeket, különben ott 
kellene hagynia a plébániát. De ezután az új 
plébános még kölcsönt is nehezen kap. Mert a 
végrehajtási novella a gazdálkodót felette védi 
a végrehajtási foglalástól. Ennek aztán a követ-
kezménye az, hogy kölcsönt sem lehet kapni 
annak, akinél nem bizonyos annak behajtása. 

Ez a rettenetes mulasztás, hogy 1848-ban a 
plébánosi szolgálmányok földtehermentésszerű 
megváltásáról nem gondoskodtak, holott akkor, 
főleg az 1850-es évek elején, m i k o r a f e l sőbb 
körökben kedvező volt a hangulat az egyház 
iránt és tényleg megindult a kártalanítási eljá-
rás, a becslés, ezt igen könnyen keresztül lehe-
tett volna vinni. Ennek a lelkészi kongruának 
káros következménye lett a lelkészségek, a 
plébániák teljes elszegényedése. Ez a baj pe-
dig mindinkább fokozódik, részben a hivek el-
pártolása, az egyház iránti elhidegülése, a szo-
ciáldemokrácia, a vallástalanság terjedése által, 
részben azáltal, hogy a pénzérték drágul. Az 
élet drágul. A falusi plébános jövedelmei pedig 

az élet megdrágulásával arányban fogynak. Ma 
évi 3000 koronából egy uri embernek megélni 
alig lehet. A kongruás plébános pedig kezdi 
1600 korona évi jövedelemmel és csak 25 évi 
szolgálat után viheti fel 3000 koronára. Ugyan-
ennyi van ma már a néptanítónak is. Pedig a 
lelkész már akadémiai képzettsége és állása elő-
kelősége folytán is magasabb ellátásra tarthat 
igényt. 

De még ennyire is csak állami kongrua-
pótlékkal és korpótlékkal viheti fel. Ez utóbbi-
ról még törvény sincs. Csakis a kormány kegyé-
ből osztatott ki ez a legutóbbi korpótlék és bár-
mikor beszüntethető. Akkor aztán a kongruás 
lelkésznek be kell érni addig ameddig az 1600 
koronáig való kongrua-kiegészítéssel. De ez is 
tulajdonképen a papiroson van. Mert nem veszik 
figyelembe az évenként behajthatlanság miatt 
elveszett párbérösszegeket. Ezt a veszteséget ed-
dig nem kárpótolja senki ezen a cimen. Több 
mint 3000 plébánia van Magyarországon, amely-
nek jövedelme nem éri el az évi 2400 koronát. 
Ez az állami tisztviselők X. fizetési osztályának 
felel meg. Ebben a fizetési osztályban vannak 
az államrendőrségi segédfogalmazók, 25—26 éves 
ifjak. Az 1600 koronás állami ellátás pedig a 
kezdő fogalmazó-gyakornokok ellátásának felel 
meg. A kongruás plébános életellátását tehát az 
állam egy fogalmazó-gyakornok rangja és jellege 
erejéig taksálja. De még ennyi jövedelme sem 
biztos a kongruás lelkésznek! 

A kongruás lelkészkedő papság anyagi hely-
zetének javítására csakugyan más mód nem igen 
kínálkozik, mint a párbér és patronátusi terhek, 
ezen, a középkori gazdasági viszonyoknak meg-
felelő, de a mai gazdasági és jogrendszerünkbe 
nem illő jogosítványoknak és kötelezettségek-
nek földtehermentésszerű megváltása. Ezt a szót 
kimondani könnyű, de a megváltás nyélbeütése 
a mai pénzügyi viszonyok között egyelőre alig 
lehetséges. Legalább gondolkozzunk felette. 

OBERBAUER A. UTÓDA 
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E3E3 II. AZ OROK VAROSBOL 

Zarándoklatok fogadtatása a Vatikánban. 
Május 20-án 110 belga zarándok tisztelgett Merry del 
Val biboros előtt, az ő magán lakosztályában. A zarán-
doklatot Delouche a Szeplőtelen Szűzről nevezett 
oblátus-missionáriusok belgiumi provinciálisa vezelte 
az államtitkár elé, és beszédében előadta, hogy a kis 
kiterjedésű, de nagyhitű Belgium népe sem marad-
hatott el a tisztelgők sorából; ők bíznak abban, 
hogy a kereszt a jövőben is árasztani fogja ragyogó 
sugarait és virágzásra jut tat ja a katholikus szociális 
intézményeket. Merry del Val az ő feleletében köszö-
netet mondott és magaszlalólag emlékezett meg a 
belgák hitéről, róluk feltételezi, hogy hivek marad-
nak az egyházhoz és a pápához és egyesülve marad-
nak összhangban és szeretetben, mint azt a belgák 
je lmondata : L'union fait la force is kifejezi. 

Május 21-én a zágrábi női líceum 40 növendéke 
tanáraik és Borkovic s. girolamoi rektor vezetése 
alatt tisztelgett az államtitkárnál, aki az üdvözlő 
beszédre adott válaszában magasztalta Horvátország-
nak az apostoli Szentszékhez mindig tanúsított hű-
ségét és Jézus Szent Szive iránt ápolt kegyeletét.. 

Ugyanazon a napon az államtitkár délután a Va-
tikán Sala ducale termében 300 campaniai (St. Agatha 
dei Goti) zarándokot fogadott. Alessio Ascalesi szent-
agatha-i püspök az ő üdvözlő beszédében a keresztet, 
mint a keresztények egységének jelvényét tüntette fel; 
most is az egyház egységének szemlélője a világ, mikor 
az egész világról Bómába jönnek zarándokolni a 
buzgó hivek. Merry del Val biboros államtitkár az ő 
válaszában kiemelte azt, hogy ha kicsiny megye is 
S. Agatha Gothorum, de nagy férfiakat adott az 
egyháznak, mert ezen a széken ült Ligűri Szent 
Alfonz is és innét származott V. Sixtus pápa (Felice 
Perretti). 

Május 23-án délután Merry del Val biboros, 
államtitkár a Vatikán Sala ducale termében fogadta 
a bécsi St. Micliaëlsverein-nek 165 tagját, Wolny 
József mons. vezetése alatt ; a fogadtatáson je lenvol t 
a vatikáni osztrák-magyar nagykövet Schönburg-
Hartenstein herceg, valamint az osztrák és a német 
koloniák előkelőségei, min t : Brenner, De Waal prae-
latus-rektorok, Ehses praelatus és mások. Wolny mon-
signore kiemelte az idei jubiláris évnek jelentőségét 
Bécs városára nézve, amelynek lakói a Szenl- István-
dóm felett ragyogó keresztnek védelmében a félhold 
ellen véröket is ontották és az osztrák hadsereggel 
karöltve a keresztet teljes diadalra is jut ta t ták; utalt 
továbbá arra, hogy bár a zarándokcsapat különféle 
nyelvű és nemzetiségű tagokból áll, mindnyájukat 
egyesíti mégis az ő lojalitásuk katholikus uralkodó-
juk iránt, és végül az apostoli Szentszékhez való hű-
ség'ök megvallásával végezte beszédét. A biboros-

államtitkár az ő válaszában magaszlalólag emlékezett 
meg a bécsieknek a mult évi eucharisztikus kongresz-
szus alkalmával a világ elé tárt mély vallásosságáról, 
amelynek mai szónokuk is ú jabb kifejezését adta. 
A biboros örömét fejezte ki az egyházhoz és a Szent-
székhez való szeretetteljes ragaszkodásukért a zarán-
dokoknak; bízik abban, hogy olthon is, cselekede-
teikben is, mindnagyobb buzgalommal fogják beiga-
zolni ezt a szeretetet, amely mindenesetre biztosítja 
az örök üdvösséget («diligite non verbo tantum 
neque lingua, sed opere et veritate et reportabilis 
finem íidei vestrae, salutem animarum»). 

A Szentatya teljes felgyógyulása. Mult va-
sárnap fogadott betegsége óta első ízben zarándo-
kokat a Szentatya a Vatikán «Sala del Consistoro» 
termében. És pedig először délelőtt, amikor több 
nemzetbeli, épen Rómában időző, körülbelül 200 
zarándokot fogadott és hozzájuk rövid beszédet is 
intézett, délután pedig ismét fogadta a bécsi St. 
Michaels- Verein zarándokcsapatát, amely már az előző 
napokban Merry del Val előtt tisztelgett, és ezekhez 
is meleg beszédet intézett. 

Ferrata biboros székfoglalója a lateráni 
bazilikában. Mint jelentettük, a Szentatya Ferrata 
Domonkos biborost nevezte ki a lateráni archi-
bazilika arciprete-jévé. Az új arciprete ünnepélyes 
székfoglalása május 21-én történt meg, amely alka-
lommal a bibornok arciprete pontifikálta a szent-
misét; szentmise előtt a káptalan nevében Festa 
monsignore üdvözölte a biborost, aki az üdvözlést 
megköszönte. Az új arciprete a székfoglalás alkal-
mából a lateráni bazilikának adományozta azt az 
arany kelyhet, amelyet a maltai papság és hivek 
ajándékoztak neki a legutóbbi eucharisztikus kong-
reszus alkalmából. 

Jubileumi istenitisztelet a «S. Lorenzo fuori 
le mura» bazilikában. Ebben a bazilikában a 
jubileumi ünnepséget május 25-ikén tartották meg. 
Az ünnepi szentmisét Granito Pignatelli di Belmonte 
bibornok végezte, kinek a kapucinus-rend tagjai és 
a kapucinusok nemzetközi kollégiumának növen-
dékei segédkeztek; az egyházi éneket a Maria Mag-
giore bazilikának kara szolgáltatta. A szentmisén 
képviselve volt a római jubi leumi bizottság. Délután 
szentbeszéd volt és utána szentségi körmenetet tar-
tottak a templomon kívül, majd Cassetta biboros, a 
jubileumi bizottság egyházi elnöke, végezte az áldást. 

ligy katakomba feltárása Fraseati köze-
lében. Róma várostól délkeletre a 10-ik mértföld-
határkőnél, a «ViaLatina»-n egy, eddig kevéssé ismert 
katakombát tártak fel, amelyről Lanciani emiékezeit 
meg először 1905-ben. Ő le is szállott ebbe a IV. szá-
zad elejéig visszanyúló katakombába, amely csodála-
tosképen elég épen maradt fenn napjainkig, ami főleg 
annak köszönhető, hogy a beszivárgott esőviz egészen 
iszappal borította be a katakomba galériáinak fenekét. 
A szomszédságban fekvő grotta-ferrata-i görög katho-
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likus apátság érdeme az új katakomba feltárása, mert 
ezen apátság apátja mult év szeptemberében szakszerű-
leg megvizsgáltatta ezt a katakombát, és mikor meg-
győződést szereztek annak szépségéről és nagyságá-
ról, meg is vették azt a szőllőterületet, amelyen van 
a lejárat a katakombába. Az ásatások 1912. október 
végén történtek, és azon eredményre vezettek, hogy a 
katakomba egy főfolyosóból és egy cubiculum-ból 
áll; a főfolyósó ismét villaszerüen ketté ágazik. Az 
új katakomba a IV. századból való és martir-sirokat 
nem tartalmaz. 

Ezen katakomba feltárása megtörténvén, a grot-
taferrata-i baziliták elhatározták, hogy a katakomba 
lejárata fölé egy bazilikát építenek, amelynek első 
kövét Cassetta biboros, frascatii püspök május 21-én 
szentelte meg és helyezte el. Az egyházi funkció után 
Marucchi commendatore, tanár konferenciát tartott 
az ú j katakomba jelentőségéről; különösen is kiemelte 
az e katakombában talált freskókat, amelyek csak 
néhol rongálódtak meg a nedvességtől. Marucchi sze-
rint a katakomba, ha nem is a mártirok korából 
(III. század) való, de mégis ahhoz egészen közel áll, 
halottjainak egy része még a mártirok kortársa volt, 
ami a feliratok nyelvéből és szimbolikájából kon-
statálható. 

Az «Acta Apostolicae Sedis» legújabb (8.) 
száma. A pápai hivatalos folyóiratnak ez a száma 
most jelent meg május 16. kelet alatt. Tartalma a 
következő : 

I. Az Acta Pii P P. X. rovatban közölve van 
a Szentatyának 1913. április 28-án Fr. Dubillard 
chambéry-i érsekhez a «Pro Pontifice et Ecclesia» 
nevű papi liga ügyében intézett levele («epistola»), 
amelyet mult számunkban (406.1.) már ismertettünk. 

II. A Congregatio-rovatban ezen decretum-ok 
foglaltatnak : 

1. aj A S. Congregatio S. Officii-nak 1913. március 
27. decretuma, amelyben a Szentatya a Szent Offi-
cium-nak búcsuosztálga út ján («sectio de indulgentiis») 
az eddigi 50 napi búcsú helyett (S. C. Indulg. 1759. 
szept. 5. decr.) 100 napi búcsút engedélyez azoknak, 
akik a «Laudetur Jesus Christus. Resp. : Amen» 
(vagy: «In saecula») vagy más hasonló szavakkal 
kifejezett köszöntéssel üdvözlik egymást. — b) Ugyan-
csak a Szent Officium búcsuosztályának 1913. ápr. 
10. decretuma, amelyben azoknak, akik a Laudetur 
et adoretur in aeternum Sanctissimum Sacramentum 
vagy az ettől némileg különböző : «Sia lodato e 
ringraziato ogni momento il santissimo e divinis-
simo Sacramento» (latinul: Sit laus et gratiarum 

actio omni momento Sanctissimo et divinissimo 
SacramentoJ röpimákat bűnbánó lélekkel elvégzik, 
mindannyiszor 300 napi búcsú, akik pedig azok 
egyikét egy egész hónapon át naponkint elmondják 
és meggyónnak, áldoznak és a Szentatya szándékaira 
imádkoznak, az elhunytak lelkeiért is felajánlható 
teljes búcsút engedélyez. (Ez a teljes búcsú eddig is 
engedélyezve volt, de az ideiglenes búcsú csakis 100 
napos volt. S. C. Ind. 1818. jún. 30., 1819. dec. 7.). 

2. A S. Congregatio de Religiosis közzéteszi a 
szerzetesnők gyóntatására vonatkozólag 1913. febr. 
3-án kibocsátott decretumának hiteles angol fordí-
tását. 

3. aj A S. Congregatio de Propaganda Fide 
közli a Gotli biboros, praefectus által külön pápai 
felhatalmazás alapján kibocsátott 1913. máj. 7-iki 
decretumát, amelyben a Közép-Kelet-Afrikában fekvő 
bagamojo-i és daressalam-i apostoli vicariatus-ok 
határai úgy kerekíttetnek ki, hogy azok egybeessenek 
a politikai határokkal. — bj Ugyanazon Congregatio 
közzéteszi, hogy a déli Kaffa apostoli praefectusává 
Barlassina Györgyöt, a torinoi Vigaszt. Szűzről neve-
zett missióház tagját nevezte ki, valamint azt is 
közli, hogy a Bulgáriában székelő nikápolyi (Nico-
polis) püspököt, H. Doulcet passionista atyát, saját 
kérelmére felmentette tiszte alól és ennek folytán az 
ő örökébe az eddigi coadjutora: Baumbach Lénárd 
passionista atya lépett. 

4. A S. Congregatio Indicisnek 1913. május 
13-iki, mult számunkban már ismertetett (393.1.) decre-
tum particulare-ja, amely az Annales de philosophie 
chrétienne 1905—1913. évfolyamait, H. Brémond-nak 
Chantai életrajzát és egy anonim művet (Ce qu'on 
fait de l'église. Étude d'histoire religieuse, avec une 
supplique à S. S. le Pape Pie X., Paris) kárhoztatja, 
kiadásukat vagy olvasásukat, vagy megőrzésüket a 
kiszabott büntetések súlya alatt megtiltja és az 
«Index»-re tétetni rendeli. 

III. A törvénykezési rovatban egy, a Rota által 
harmadfokban hozott Ítélet közöltetik egész terjedel-
mében, amelyben (1913. jan. 30.) megerősíti a Rota 
első tanácsa által 1911. aug. 12-én hozott Ítéletet 
(«Meievitana») egy káptalani stallumra történt optio 
körül folytatott perben. 

IV. A Secretaria Status-rovatban : 1. az 1913. márc. 
27. levél, amelyben a bíboros-államtitkár a marsi-i 
püspöknek (Marc. BagnoliJ az ottani szemináriumi 
növendékek nevében küldött üdvözlésért köszönetet 
mond ; 2. az 1913. április 8. levél, amelyben a 
biboros-államtitkár megköszöni az aosta-i püspök 

Hemopatiai gyógyintézet Asthma, köszvény, görvélykór, idült és nehéz szív-, 
gyomor-, máj-, vesebajok és súlyos idegbajok (para-
lysis, tabes, álmatlanság) gyógyítására berendezve. 

_ « , „ „ , . - „ - Bejáró betegek részére. Mérsékelt árak. Bevált, ki-
Budapesí, V., Vaci-koruí 18. S Z . I. i próbált kezelés ! ! 
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(V. Tasso) által múlt évi augusztusban megtartott zsinat 
aktáinak és egy franciára fordított káténak meg-
küldését ; 3. az 1913. ápr. 10. levél Sevin lyoni érsek-
hez Ozanam emlékének Lyonban való megünneplése 
tárgyában. (Lásd f. é. 17. számunknak 324. 1.) 

V. A Diarium Rom. Curiae-rovai több köz-
leményt tartalmaz, így : P. Donders redemptorista atya 
boldoggáavattatása ügyében tartott ülés felemlítését, 
valamint a legutóbbi időben történt pápai udvari 
kitüntetések közlését és a nekrologot. 

A szalezianusolt római temploma fel-
szentelésének 25. évfordulója. A folyó évre 
esik ezen, Jézus Szent Szivéről nevezett templomnak 
25 éves jubileuma, amelynek ünneplése végett a szale-
zianusok társulatának általános helynöke, Albera Pál 
is Rómába jött. Albera generális Rómába jövetelé-
nek más céljai is vannak: meg akarja látogatni a 
Szentatyát, felülvizsgálni kívánja a szalezianusok 
házait. Albera generális épen a mult napokban érke-
zett vissza Torino-ba öthónapos útjából Spanyol-
országból, ahol a szaleziánus intézeteket látogatta 
meg. A szóbanforgó 25 éves jubileumot triduummal 
ülik meg május 30-ikától június l-ig. A főiinnepély 
Jézus Szent Szive ünnepén (május 30.) volt, amikor 
reggel Albera Pál generális mondotta a reggeli misét, 
délután a szentségáldást pedig Rampolla biboros 
adta. 

Scaduto professzor az egyház reformjá-
ról. A római államegyetemnek egyházjogtanára 
május 25-én Rómában a demokratikus nemzeti kon-
gresszuson előadást tartott, amelyben azt a felfogá-
sát adta elő, hogy a katholikus egyháznak alkotmá-
nya sem nem alkotmányos, sem nem demokratikus; 
és a demokraták kötelessége ezt az alkotmányos és 
demokrata átalakulást az egyházban végrehajtani. 
Ezt pedig úgy lehetne elérni, ha a legnagyobb sza-
badság adatik a híveknek. Scaduto a celibatust és 
a szerzetesi életet természetellenesnek mondotta elő-
adásában. Az «Osservatore Romano» vezércikkben 
utasítja vissza Scaduto tanár vakmerőségét, amellyel 
a változatlan «ius divinum»-on alapuló egyházalkot-
mánynak az államhatalom beavatkozása által való 
demokratikus átalakítását meri proponálni és erre 
mintegy feluszítani a világi katholikusokat és az ilyen 

hajlandóságokkal úgyis bíró olasz államhatalmat. 
Murri Romolo és demokrata társai hát örülhetnek, 
van már céhbeli kánonjogászuk is. Csak kár, hogy a 
tudomány embere, kit ugyan eddig is liberálisnak 
ismertünk, adta magát a tendencia szolgálatába. 

III. TUDOMÁNYOS CIKKEK, 
e/o KÖZLEMÉNYEK, ÉRTEKEZÉSEK 

őrizzük hitünket! I. közlemény. 

A hit kérdése mindig aktuális volt és lesz is 
mindig; hiszen a hit ketté osztja az emberiséget; a 
hivők világával szemben áll a hitetlenek tábora. Ez 
a két világ kiegyenlíthetetlen ellentétben áll egy-
mással szemben, mely ellentét következményeiben 
a földi arasznyi lét határain messze túl kihat s az 
emberiség történetének lezárásakor fontos adatként 
szerepel. 

A halállal megszűnik a hit, de megszűnik a 
hitetlenség is; a hit átmegy a közvetlen látásba, a 
hitetlenség boldogtalan kényszermeghajlásban vég-
ződik. A halál utáni átalakulásukban már egymástól 
elkülönülve vannak, de itt egymás mellett. 

A kettő közti választás az embertől függ; épen 
úgy választhatja a hitet, mint a hitetlenséget; de ha 
választott és a választott rész mellett mindvégig meg-
marad, az eleven hithez kötött boldogságtól senki 
sem ütheti el, a hitetlenséget követő boldogtalanságot 
el nem kerülheti. 

Üdvözítőnk nagy Ígéretet kötött a hithez, olyan 
nagyot, melynél nagyobbat nem adhatott; a hitetlensé-
get pedig olyan nagy rosszal fenyegette meg, melynél 
nagyobbat nem mérhet ránk. «Aki hiszen és meg-
kereszteltetik, üdvözül; aki pedig nem hiszen, el-
kárhozik».1 Szent Pál egész határozottsággal mondja: 
«A hit nélkül pedig lehetetlen kedvesnek lenni az 
Istennél».2 Az Istennél való ezen kedvességhez, a 
megjavuláshoz, melynek végső befejezése az örök 
üdvösség, nemcsak eljutni nem lehet hit nélkül, de 

i Márk 16, 16. 2 Zsid. 11, 6. 

Órakiilönlegességek nagyszerű választékban. 
H i r e s S c h a f f h a u s e n i , 
O m e g a , G l a s h ü t t e , 
E t e r n a , P a t e c k s tb . 

szerkezetek. 
Acél, ezüst v. arany, művészi 
Ízléssel kidolgozott tokokban. 

Eredeti gyári árak! 

M i n d e n ó r á é r t t ö b b 
é v i Í r á s b e l i j ó t á l l á s ! 

Schöflwald Imre 
óra- és ékszertelepe 

B U D A P E S T , 
Deák Ferenc-utca 21. szám. 

Törzstelep: PÉCS. 
Képes nagy árjegyzék ingyen és bérmentve. 



416 RiELIGIO LXXII. évf. 1913. 

beiine megmaradni, növekedni s haladni sem lehet 
hit nélkül, «amint írva vagyon : Az igaz pedig hitből 
él».1 Mert, mint Estius is mondja, ezen szavak minden 
megigazultra vonatkoznak. Megigazulás nélkül nincsen 
örök üdvösség; a hit azonban alapja és gyökere 
minden megigazulásnak, mint azt a trienti szent 
zsinat mondja.2 Ezek mindenesetre illetékes for-
rások ! 

És az egyház? Az egyház, mely életünket a 
bölcsőtől a sirig vezeti, életünknek legkimagaslóbb 
és döntő mozzanataiban épen a hit érdemét han-
goztatja. Elég betekinteni a misekönyvbe vagy a 
szertartáskönyvbe. 

A keresztelésnél az egyház a hittel az örök életet 
igéri; az egyházi év leforgása alatt számtalanszor 
kéri számunkra a hitet, vagy hálát ad érte, mint 
amely az örök életre vezet ; a betegekért való misében 
Istenhez, mint a hívőknek örök üdvösségéhez fordul; 
mikor a haldokló legkeményebb harcait harcolja és 
számára az egyház Istentől segítséget, oltalmat kér, 
akkor is arra hivatkozik, hogy bár vétkezett, mégis hitt ; 
a sírba is úgy teszi a halottat, hogy mielőtt a föld 
eltakarná, hivő voltát állítja Isten emlékezete elé és 
a keresztény hit szerinti könyörgéssel ajánlja Isten 
irgalmába. A mindennapi szentmisében a holtakról 
való megemlékezéskor megint nem felejti el az egy-
ház Isten előtt arra hivatkozni, hogy a hit jelével 
vannak megjelelve; a holtakért való szentmisében 
pedig ismételten a hit érdemére hivatkozva, ipar-
kodik számukra Istennek színről-színre látását kies-
deni. 

Eme néhány adatból is elég világosan látható, 
hogy aki hitét elvesztette, elvesztette mindenét. 

Senki sem születik hittel, de hitetlenséggel sem ; 
és egyik sem szükségszerűen maradandó úgy, hogy 
egyiktől a másikhoz nem lehetne eljutni. Annak, aki 
hitetlenségben él, szerencséje az, hogy ebből az állapot-
ból ki lehet szabadulni ; a hívőre nézve nagy veszedel-
met jelent az a lehetőség, hogy a hitet el lehet vesz-
teni; amint a hitetlen lelkében egyszer csak meg-
kezdődhetik a pirkadás s végre kibontja a hit napja 
világító s melegítő sugarait, úgy a hivő lelkében 
beállhat az alkonyat s végre kialszik a hit mécsének 
utolsó sugara is. 

A hit természetfeletti ajándék, melyet, mint többi 
kegyelmeit, Isten minden embernek fölajánl; végső 
szükség esetén, ha a rendes és törvényszerű okok és 
eszközök az embert saját hibáján kívül nem érhetik 
utói, akár rendkívüli módon is. 

Viszont mint a kegyelmet általában, a hit kegyel-
mét sem erőszakolja Isten senkire sem ; a hit sem 
kezdetén, sem további mozzanataiban nem kény-
szeríti a lelket, legfeljebb viaskodik egy ideig a meg-
fojtó kéz ellen, mint az élet viaskodik a halállal. 

Tehát hitének gondozása, hűséges gondozása 

i Rom. 1, 17. s Sess. VI. cap. 8. 

nélkül senki se érezze magát feltétlen bizton-
ságban. 

De hát hol, merre vannak a hitnek veszélyei? 
Nincsenek nagyon messze tőlünk. 

A hitben nagy, igen nagy ajándékot kapunk, de 
elfogadása nagy kötelezettségnek elvállalása. 

A hit t. i. nem puszta, elvont elmélet, mely a 
legkedvezőbb esetben, vagyis ha jól megokolható, a 
tudás szomjúságát kellemesen enyhíti egy időre; a 
hit nem is megállapodásszerű megegyezés, mely az 
épen most szorongató nehézségeken segít keresztül 
s mint jó kisegítő céljának elérése után maga is 
el tűnik; a hit nem is a lélek ábrándozása, mely 
rajzol, szinez, ijeszt vagy fest a derüs-borus han-
gulatok szerint; nem is alkalmi kiegyezés a körül-
ményekkel; nem is csillapító megnyugvás valami 
végzetszerűségen. 

A hit állandó, megmásíthatatlan, visszavonást 
nem tiirő elfogadása a maguk tárgyi valóságában 
létező igazságoknak ; azokhoz fentartás nélküli hozzá-
járulás és ragaszkodás minden erőnkből egyedül 
Istennek megfelebbezhetetlen tekintélye előtt való 
meghódolás alapján. 

Már most bármennyire is észszerinti a hit, — a 
kellőképen igazolt tekintély alapján elfogadni vala-
mit, mivel kétséget kizárólag bizonyos, hogy tudja 
az igazságot s az igazságot akarja megmondani — 
mégis csak úgy áll a dolog, hogy a hitnek tárgya 
közvetlenül s leplezetlenül nem mutatkozik eszünk 
előtt. Ezzel szemben nagy változatosságban, nagy 
arányokban vannak körülöttünk tárgyak, melyek 
közvetlenül megragadhatók, megszemlélhetők. Minő 
anyagmennyiség felett rendelkeznek a ma létező 
természetes, vagyis a puszta észszel dolgozó tudomá-
nyok! Minő betekintést engednek eme, az ész előtt 
feltáruló igazságok a világ gépezetébe, a szerves élet 
titkaiba, mennyire úrrá teszik az embert az elemek 
felett ! 

Mennyi szépség ragyog ezeknek a természetes 
tudománycsoportoknak rendszerében ! 

Mindez nagyon csábító arra, hogy az ész ön-
magában tetszelegjen, a maga erőit nagyra tartsa, a 
maga műveiben gyönyörködjék, a maga szemhatárá-
nak fenségében s magasságában büszkeségét ki-
elégítse. 

Feltétlenül bizonyos, hogy a hit csak olyanra 
taníthat bennünket, ami igazi javunkra van; sőt 
nincsen, el sem képzelhető a hittel szemben más 
forrás, melyből jobban nekünk való, javunkat őszin-
tébben szolgáló, összetett természetünket jobban 
ismerő, alapberendezésével jobban számoló életirá-
nyítást, életszabályokat meríthetnénk. Csakhogy a 
hitet nem lehet másként elképzelni, mint hogy az az 
értelemnek fogsága legyen Krisztus engedelmes-
ségére.1 

Czilek Balázs dr. 
1 II. Korint. 10, 5. 
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Jtz antialkoholizmus és a kath. papság. 
A kath. papság antialkoholista mozgalmában — 

amiről itt néhány szót szeretnénk ejteni — az a kér-
dés bír a döntőszerep fontosságával, vájjon a kor-
szerű lelkipásztorkodás által reánk szabott ez űj 
munkatéren remélhetünk-e agitációnktól megfelelő 
sikert, ha csak prédikáljuk — mégha mindjárt «an-
gelorum linguis» prédikáljuk is — a vizet, mi pedig 
bort iszunk ; vagy talán a siker e téren is megköve-
teli tőlünk az «exemplum dedi vobis» szavainak fel-
emelt fővel való elmondását. 

Hogy ebből a modern lélekmentésből a mai 
lelkipásztornak egyáltalában ki kell venni a részét, 
nem szorul bizonyításra. 

Az Istent és erkölcsöt gúnyoló sajtó pusztításai 
után napjainkban a lelkek legnagyobb veszedelmé-
nek bátran tekinthetjük az alkoholt, amelynek rab-
láncait százezrek csörgetik szerte e világon. «Pauper 
ubique iacet», mondhatjuk Ovidiussal, láttára annak 
a tengersok bűnnek, romlásnak, nyomornak, erkölcsi 
sülyedésnek, hitetlenségnek, amelyek útját az alko-
hol jelzi, amerre csak elhalad. «A sok borital ver-
sengést és haragot és sok romlást okoz» (Jéz. Sir. 
31, 38.), «amikor már sokan mást sem csinálnak, 
mint leülnek enni és inni és felkelnek játszani» (Ex. 
32, 6.) ; amikor már örök üdvösségül sem kívánnak 
mást, mint a feldkirchi temetőnek egyik halottja : 
egy pohárka snapszot. 

«Hier ruht F . . . J . . . Matt, 
Der sich zu Tod gesoffen hat ; 
Herr, gib ihm die ewige Ruh', 
Und ein Gläsle Schnaps dazu.» 

Az alkohol enerváló hatásával, testi-lelki veszé-
lyeivel, kegyetlen pusztításaival mi papok mindnyá-
jan teljesen tisztában vagyunk. És mikor az életnek 
kíméletlen rémlátásával szivünkbe vág a statisztiká-
nak egy-egy rideg megállapítása; mikor pl. olvas-
suk, hogy egyedül Németországban 400.000-re megy 
a notórius ivók száma; hogy Ausztriában évenként 
2400 milliót költenek szeszes italra és így tovább; 
mikor fontolóra vesszük, hogy semmi jogunk nincs 
rá, hogy saját hazánkban alább szállítsuk ezt az 
arányszámot; mikor eszünkbe jut az a tömérdek 
nyomor, családi viszály, társadalmi s gazdasági ha-
nyatlás, bűn és züllés, amit ezek a számok kifejez-
nek, lehetetlen, hogy fel ne gerjedjen bennünk a 
«misereor super turbam» érzése, és a halhatatlan lel-
kek érdekében minden erőnkkel be ne álljunk abba 
a munkába, ahová mások már — laikusok — a gaz-
dasági jólét emelése, a jövő nemzedék munkaképes-
ségének biztosítása vagyis pusztán földi célok érde-
kében beálltak. Igen, pasztorális érdekből. Mert hiszen 
bármit előbb meg lehet valósítani, mint ezt a német 
bölcsességet: «Trink und iss, Gott nicht vergiss.» 
És ha azokat a laikusokat munkára ösztönzi a Szent-
írás megállapítása, hogy a «részeges munkás nem 

gazdagszik meg» (Jéz. Sir. 19, 1.), meg az a tapasz-
talati tény, hogy «wer trinket ohne Durst, und isst 
ohne Hunger, stirbt desto junger», nem lehetnek-e 
nekünk kétszeresen munkára serkentőink a Példab. 
könyvének szavai: «Kinek j a j ? ki atyjának j a j ? ki-
nek van háborgása, ki esik verembe ? kinek vannak 
ok nélkül sebei ? kinek vörösek szemei ? Nemde 
azoknak, kik bor mellett mulatoznak és a poharak 
ürítgetésében szorgalmatosak?» (23, 29, 30.) 

E tekintetben tehát, hogy t. i. az antialkoholista 
mozgalomtól a kath. papság nem maradhat távol, 
még csak nézeteltérés sem foroghat fenn. 

Sajnos, csak eddig tart az egyetértés. 
Mindjárt megbomlik ugyanis, mihelyt a felvilá-

gosító munkán kívül egy kis példával való világos-
kodást is kérnek tőlünk. Vagy ha legjobb esetben a 
mérsékelt alkoholélvezetnek még híveiül szegődnénk 
is — mintha bizony a papi dekórum legelemibb 
foka nem kötelezne erre! — de tökéletes absztinen-
ciáról már hallani sem akarunk. Sajátságos, de így 
van. Emberek, papok, kik józan, megfontolt gondol-
kodásukra büszkék, azonnal higgadtságukat vesztik, 
idegesek, tüzesek lesznek, mihelyt az absztinenciára 
fordul a beszéd sora, és az absztinenciával elő-
merészkedő még örülhet, ha eszméjét «modernista 
tanok» emlegetése és lekicsinylő nyilatkozatok he-
lyett ügy intézik el, mint Szent Pált az athéniek: 
Majd erről meghallgatunk téged máskor. «Reden 
wi r . . . von der so dringlichen Abstinenz- und Tem-
perenzbewegung» — írja P. Weisz egyik legújabb, 
nagy port felvert munkájában — so fehlt nicht viel 
daran, dass man uns zum Ketzer stemple.» 

Pedig akiben nem teng túl a minden új teher-
vállalástól irtózó lelkület, annak e métely irtogatá-
sában a szép szavaknál megállania nem szabad. Oly 
terület ez, ahol szavak példa nélkül mitsem érnek. 
És amily kétségtelen igazság az, hogy notórius ivó-
kon semmiféle temperantia hangoztatásával nem 
segíthetünk, csak a tökéletes absztinenciával, a papok 
által nyújtott teljes megtartóztatás példájának is 
époly fölénye van a mérsékélt alkohol élvezet felett. 

Csak egy esetet említünk. Se non é vero, è ben 
trovato. 

Az erdélyi püspök úrral történt. Beszédet tartott 
az alkoholizmus ellen. Bizonyára oly kedvesen, oly 
szívből szívhez, mint ő szokott beszélni. A végén egy 
atyafi «már csak bizony megkérdezi, hogy hát a 
szónok iszik-e ?» A püspök úr — akkor még szintén 
«mérsékelt» — miközben megmagyarázta a kérde-
zősködőnek, hogy ő csak mérsékelve fogyasztja a 
bort, bizonyára úgy érezte, hogy a beszédnek minden 
hatása oda van. Mert csak természetes, hogy a hall-
gatók első szava az volt a gyűlés után, hogy hiszen 
ő is iszik. És attól a perctől kezdve a püspök úr az 
absztinenciához pártolt ! 

így hallottuk. így volt, nem így volt, nem tud-
juk ; de az tény, hogy ma már a kassai püspök úr-
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ral együtt díszelnökei az 1901-ben alakult és teljes 
absztinenciát követelő Priesterabstinentenbundnak. 
És tényleg, hiába minden munkánk, a népnek azt a 
szinte babonás hitét, hogy az alkohol erőt, meleget 
ad, táplálékot pótol, semmiféle beszéddel meg nem 
törjük, amíg a nép azt látja, hogy az alkoholt mi 
magunknak elengedhetetlennek tartjuk. «Ich bin über-
zeugt, — mondotta Egger, a kitűnő st.-galleni püs-
pök — dass, wenn ich noch zwanzig Jahre Mässig-
keit predigen würde, es im zwanzigsten Jahre schlim-
mer stehen würde, als im ersten.» 

«Virtus in medio» —hall juk azonban az arany-
igazságot emlegetni. Csak ne túlozzunk semmit! 
Minek mondjak le erről a kis élvezetről, mikor más 
úgyis alig van az életemben? Az a néhány pohárka 
igazán nem árt nekem ! 

Mintha bizony bárki is mondta volna, hogy neki 
árt! Ugyan még erről is lehetne vitatkozni. Legalább 
az angol biztosító-társaságok, ezek a józan üzleti 
vállalatok, bizonyára nem ok nélkül osztják a biz-
tosítottakat a mérsékeltek és az absztinensek cso-
portjára, és nem ok nélkül adnak az utóbbiaknak 
tetemes engedményt. És nem véletlen az sem, hogy 
a két csoportban előforduló betegségi napok száma 
úgy aránylik, mint 4:1-hez. És az Eccli. sem ok 
nélkül mondja : «Vinum et mulieres apostatare fa-
ciunt sapientes» (19, 2) ; hogy ne is beszéljünk Izaiás 
rettenetes leírásáról: «Sacerdos et propheta nescie-
runt prae ebrietate, absorpti sunt a vino, erraverunt 
in ebrietate.» (28, 7.) De mindezt a személyes részt 
hagyjuk most figyelmen kívül. Fogadjuk el, hogy a 
mérsékelt alkoholélvezet tényleg nem árt nekem. De 
ha árt a felebarátomnak ! A híveimnek ! Mert ezáltal 
a helytelen ivási szokásokat szentesítem. Pedig az ő 
megbotránkoztatásukat elkerülendő szent Pál kész 
volt a húsevésről is lemondani, ami egy kissé mégis 
csak súlyosabb áldozat, mint az absztinencia. És mi-
csoda sivár papi élet lehet az, amelyiket azzal a pár 
pohárral kell kedvessé tenni. 

De miből élnek a bortermelők, a vincellérek, a 
korcsmárosok? kérdik az alkohol jószívű pártfogói. 
Bezzeg mikor megkezdi működését egy városban a 
vízvezeték, nem kérdik, miből élnek a lajtosok, kik 
eddig a vizet hordták. Mikor megnyílik a messenger 
boy vállalat, nem kérdik, mi lesz a hordárokkal? 
Mikor kiépül egy vasút, mi lesz a fuvarosokkal? 
Pedig ez így van mindenütt. Kevés embernek kárát 
bőven kárpótolja a nagy tömegre háramló haszon. 
Amit a nép az alkoholon megtakarít, rákölti majd 
emberhez méltóbb lakásra, élelemre. Különben is 
oly lassan halad ez a mozgalom, annyira fokoza-

tosan és nem ugrással, hogy belátható időn belül 
senkinek érdekeit nem veszélyezteti és más foglal-
kozásra addig mindenki berendezkedhetik. 

Ilyen ürügyekkel, ellenvetésekkel tehát ezt a meg-
indult lavinát vissza nem fogjuk tartani. De micsoda 
kár is volna, ha a kath. papság kivonná magát a 
felebaráti szeretetnek ebből a munkájából . Az anti-
alkoholista mozgalom úgyis terjed nélkülünk is. De 
ha nélkülünk-, ellenünk. Nobiscum, si placet; contra 
nos, sí oportet. Egy mozgalmat, amelynek Angliában 
körülbelül 5 millió, Svédországban lU millió, Német-
országban 1/i millió, Norvégiában ugyanannyi, Dá-
niában 180,000, Svájcban 80,000 szervezett tagja van ; 

amelynek egyedül Németországban 75 lapja van stb., 
ma már lekicsinyelni, ignorálni nem lehet. Ehhez 
pro vagy contra, de nekünk is állást kell foglalnunk. 
Az a körülmény, hogy az absztinens mozgalom leg-
nagyobb intézménye, az 1851-ben alakult «Indepen-
dent Ordre Good Templars», — amelynek egyedül 
Európában 10,879 páholya van —egyházellenes szel-
lemben dolgozó s egyházilag tiltott társulat, némileg 
talán érthetővé teszi a kath. körökben dívó ellen-
szenvet az ezen társulat által követelt teljes abszti-
nencia ellen, nem teszi azonban jogossá. Sőt ez csak 
annál nagyobb ösztökélés legyen reánk nézve, hogy 
ezt az ideális munkateret ne engedjük át teljesen az 
«inimicus homo»-nak, hanem komolyan szivünkre 
vegyük az Eccles. szavait : «Cogitavi in corde meo 
abstrahere a vino carnem meam, ut animum meum 
transferrem ad sapientiam» (2, 3.) 

Mert utóvégre azt az egyet mindnyájunknak be 
kell látnunk, hogy e kérdésben hiába biztatjuk az 
embereket, hogy: előre, ha nem mondhat juk hozzá 
mindjár t azt is, hogy: u tánam! Tólh Tihamér dr. 

A keresztény művészetek kialakulása JVagy 
J^ons tantin uralma alatt. I. közlemény. 

Róma, 1913. május hó. 
A IV-ik század első felének művészeti fokmé-

rőjét, különösen az építészet és szobrászat terén, 
legjobban mutat ja a római Colosseum menti, Kon-
stantin-féle diadalív. 

Az egész építmény szépen tagolt arányaival, impo-
náló külsejével s jeles konstrukciójával, tetőtől talpig 
magán hordja a klasszikus építészeti szellem nemes 
tulajdonságait. A rajta levő díszítő reliefek ellenben, 
amelyeket az építők részben más diadalívekről vettek 
s részben Konstantin uralkodása alatt készítettek, 
igen jól mutat ják azon kornak művészeti hanyat-
lását is, a lassú, de biztos úton haladó dekadenciát. 

TORONYÓRÁK beszerzésénél forduljon bizalommal N ADLER és 

DR. SCHÖNFELD toronyéra- és műszergyárához 

Budapest, VIII., ker. Práter-utea 9. szám. 
Költségvetést díjtalanul küld! ********* 
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Azon kornak profán jellegű emlékei közül, ame-
lyek többé-kevésbbé Nagy Konstantin személyével 
összeforrtak, alig egy-kettő maradt fenn napjainkra. 

Ezek közül a legjelentősebbek a forumon levő 
bazilikának imponáló romjai, amelyet Maxentius 
korában kezdtek el, de csak Konstantin fejezett be, 
s a világhíres Quirinal-i thernák, amelyekből csak 
igen jelentéktelen épületrészek maradtak fenn, a Giar-
dino Colonna-ban. Ezen épületcsoportból való külön-
ben azon két lovasnak szobra is, amelyek jelenleg a 
Quirinal-i obeliszk talapzatán állanak. 

Sokkal maradandóbban örökítette meg Nagy 
Konstantin nevét az iparművészet terén, mert ezen 
művészeti irányt teljesen a keresztények Istenének 
szolgálatába szegődtette és ezáltal a keresztény ipar-
művészetnek alapjait is megvetette. 

A Róma falain kívül, 312. október 28-án nyert 
győzelmet követő tavaszon megújítja a milanói edik-
tumot. Ekkor a Laterán-palotát teljes berendezésével 
együtt a római püspöknek és törvényes utódainak 
bocsájtotta rendelkezésére. 

Mietiades pápa már 313-ban összegyűjti az akkori 
püspököket a Laterán palotában egy zsinatra, amely-
ben a donatista tévtan mibenléte felett tanácskoztak ; 
mindenesetre egy Aula-1, vagy Basilica-t használhat-
tak csak e célra. Valószínűleg elég fölös számmal 
lehettek ott ilyenek. Convenerunt in domum Faustae, 
in Later ano} 

Szent Szilveszter pápa uralkodása alatt, aki 314-
bcn Miltiades-1 követve, közel 20 teljes évig, egészen 
335-ig uralkodott, építette Konstantin császár a late-
ráni palota mellett azon nagyszerű, öthajós temp-
lomot, amely hosszú századokon keresztül Basilica 
Constantiana néven szerepelt a római zarándokok 
előtt.2 Ez az első jelentős építmény, amely a klasszikus 
motívumokat is felölelve, mégis a keresztény archi-
tektúra szabályai szerint épült. De egymaga a keresz-
tény építészet nem lett volna képes nagyszerűt alkotni, 
ezért segítségül vette a többi, még erős antik szel-
lemtől áthatott többi művészeteket is. így közös erő-
vel és akarattal, egy oly művet produkáltak, melynek 
fenséges nagyszerűségét méltán megcsodálhatták a 
klasszikus kor raffinált finomságához szokott kor-
társak. 

A császár a bazilika falait biblikus tárgyú fest-
ményekkel és mozaikokkal gazdagon ékíttette. A bal-
dachinumos főoltárt, az epistola és szent lecke felol-
vasására szánt erkélyeket, a pápai trónust és az ap-
sisban segédkező papságnak szánt félköralakú ülő-
helyeket a leghíresebb szobrász és kőfaragók által 
márványból készíttette. Az istentisztelet alkalmával 

1 Optatus «De schismale Donat». I. 23. 
2 V. ö. Ciampini, De sacris aedificiis a Constantino M. 

cons t ruc t s ; Cap. II. Rasponi. «De basilica et patriarchio Lale-
ranensi.» Romae 1656. Rahault de Fleuri]: «Le Lateran au 
moyen âge.» Paris 1877. Duchesne : «Liber pontificalis» I. pag. 
191. Note 28. Ph. Lauer: «Le palais de Lateran» Paris 1911. 

használatos szent edényeket és ruhákat, a legelső 
művészek által készíttetve, a lehető legnagyobb bő-
kezűséget tanúsította. 

így tehát Konstantin császár valóban fejedelmi 
bőkezűséggel arra törekedett, hogy a művészetek 
legelsősorban a keresztények Istenének szolgálatába 
szegődjenek. 

Egy oly városban, ahol az évszázados, nemze-
dékről-nemzedékre szállt bálványimádással kapcso-
latos pogány kultusz remekebbnél-remekebb temp-
lomokat és bazilikákat tartott a maga számára le-
foglalva s mintegy monopolizált, végre majdnem 
három századig tartó kegyetlen üldözés múlva annak 
az üldözött gatitei-nek is hajlékot emeltek, amely 
azonban pompában, dicsőségben és gazdagságban, 
úgy a Jupiter templomát, valamint az összes antik 
istenségekéit sorra felülmúlta. 

A hajdani Konstantin-korú lateráni bazilikából 
napjainkra csak az alapok maradtak fenn változat-
lanul. Az építmény hosszúsága és szélességének ará-
nyai is ugyanazok, mint voltak 1500 évvel ezelőtt. 

Dacára annak, hogy a középhajó oszlopait X. 
Ince pápa korában, úgy 1650 körül, hatalmas tám-
pillérekké alakították át s az oldalhajók értékes zöld 
színű oszlopait pedig megkurtítva, az apostolok szob-
rai mellett levő pilaszterek előtt helyezték el, és végül, 
hogy a régi, még eredeti mennyezetes oltár helyét 
V. Orbán pápa korában, 1367-ben, a jelenlegi taber-
nakulumos oltárral cseréltette fel olyképen, hogy az 
eredetiből csak ezen oltár négy porphyr oszlopát tar-
tották meg, míg a százados toldás-foldás és kontár 
restaurálások révén a márvány erkélyek és az ambok-
nak teljesen nyoma veszett, — az utolsó ilyenfajta 
művészettörténeti merénylet sajnos napjainkban, X///. 
Len korában esett meg, amikor a még félig-meddig 
eredeti apsis fosztatott meg kontár kezek által évez-
redes patinájától — s ha mindezen tapasztalatok 
után belépünk ezen szentelt csarnokba, amelyekben 
egy Szent Szilveszter, egy Nagy Szent Leó és Gergely 
pápák pontifikáltak, ámulunk, csodálkozunk és ben-
sőséges imára fakad ajkunk. 

Azon gazdag, színpompás és igen sokak által 
méltán megcsodált mozaikokból, amelyek hajdanta 
az apsis-t ékítették, még manapság is megmaradtak 
egyes jelentékeny töredékek. Ezek pedig a jelenlegi 
csoportjeleneteket megörökítő mozaikoknak legalsó 
szélei, ahol a jelképies vízben és a partokon, az 
idillikus élet legelevenebb jelenetei vannak meg-
örökítve, tiszta, érintetlen klasszicitásban. A magasban 
ábrázolt Krisztus kép azonban, amely olyan különös 
módon, egy kissé talán el is üt a megszokott ókeresz-
tény képektől, tisztán és félre nem magyarázható 
módon hordja magán a Nagy Szent Leo korában 
történt restaurálásnak nyomait. A jámbor római 
tradíció szerint, Krisztus fenséges alakját nem emberi 
kéz alkotta, hanem megfejthetetlen, csodálatos módon 
magától alakult ki az a falon. Ezen nézet az egész 



420 RiELIGIO LXXII. évf. 1913. 

középkoron keresztül, egészen az újkor derekáig 
maradt fenn a római zarándokok között, s ennek 
révén különös tiszteletnek is örvendett az Úr fen-
séges képe a hivők között. Több mint valószínű, 
hogy a Laterán apsisának eredeti mozaik csopor-
tozatai talán csak igen csekély változtatással marad-
tak fenn a mai napig, mert feltéve azt, hogy a ké-
sőbbi restaurátorok ismerték ennek értékét, iparkod-
tak az idők viszontagságain átalment alkotásokat 
lehetőleg eredeti formában visszaállítani. 

Az egész mozaikkép felső zónája, világos felhők-
kel átszőtt, kék eget mutat félkörívben, amelynek 
középső részén Krisztus mellképe látható, jobbról 
és balról hódoló angyalokkal körülvéve. Ez alatt 
egy gazdagon ékített, szépen tagolt kereszt látható, 
melynek középső részén egy medaillonban Krisz-
tusnak kereszteltetése van feltüntetve. A kereszt fel-
lett, a Szentlélekisten galamb képe lebeg, amelyből 
egy fehér sugárkéve ömlik a keresztre, amely azt 
egészen beragyogja. A kereszt lábánál a négy paradi-
csomi folyóvizei fakadnak,melyeknek vizéből,szarva-
sok és bárányok isznak. Miután a folyók jobbra és 
balra folynak oly módon, hogy azok egy kis szigetet 
is alkotnak, kitűnően kifejezést nyer ezen elrendezés 
által az égi Jeruzsálem szimbolikus képe, melyet egy 
fegyveres angyal őriz. A falakon túl pedig az apos-
tolfejedelmek képei láthatók. 

A megdicsőült kereszt mellett, ezzel majdnem 
egy nagyságban különféle alakokat látunk. Jobbról 
az Istenanyát, balról Ker. Szent Jánost. Ettől is kapta 
a templom a nevét. Mária után Péter és Pál apos-
tolok, Szent János evangélista és Szent András apos-
tolok következnek. Mind a négy apostol legöngyölí-
tett felirat - szalagot tart kezében, ezeken az illetők 
nevei olvashatók. Mária mellett, sokkal kisebb alak-
ban, az egész apsiskép restaurátora, IV. Miklós pápa 
(1288—1292) térdel, akinek fejére oltalmazólag teszi 
kezét. IV. Miklós pápa Mária és Szent Péter apos-
tol, valamint Aranyszájú Szent János és Szent János 
evangelista közé, korának két kiváló szentjét, assisi 
Szent Eerencet és páduai Szent Antal képeit tétette. 
IV. Miklós pápa volt az első, aki a franciskánus 
rendből elnyerte a legfőbb papi méltóságot. Szent Pál 
apostol lábainál alkalmazott feliratban megörökí-
tette nevét a restauráló művész is, a következő mó-
don : IACOBUS TORRITI PICTOR HOC OPUS PER-
FECIT. 

Ha a mozaikkép alatti, félkörívben elrendezett 
csúcsíves ablakok a XII-ik század újításainak szüle-
ményei, úgy több mint valószínű, hogy az azok 
közt levő, mozaik technikájú, pálmák által körül-
vett álló elrendezésű apostolképek mintáit a régi, 
Konstantin korszakéitól vették azon századnak mű-
vészei. 

Azon Konstantin-kori festmények mikéntjéről, 
amelyek a hosszhajó jobb- és baloldalán, az oszlop-
sorok feletti szabad falrészeket hajdan díszítették, 

egy 787-iki feljegyzésből tudunk csak valamit. Neve-
zetesen a 11. niceai zsinaton hivatkoztak erre a pápá-
nak legátusai egy vita alkalmával, amikor felemlí-
tették, hogy már Nagy Konstantin is bibliai tárgyú 
jelenetekkel díszítette templomainak falait és pedig 
olyképen, hogy az ószövetségi előképekkel szemközt, 
ennek újszövetségi képe helyeztetett el azon célból, 
hogy ezáltal a hittitkok könnyebb megérthetőségét 
a hivek között minél nagyobb körzetben előmoz-
dítsa. A vita folyamán teljes biztonsággal hivatkoz-
nak a Laterán-ban levő azon képre, amelyen az 
őssziilőknek paradicsomi kiűzetése és a jobb latornak 
megtérése van megörökítve.1 

Slőlir Géza Ker. János. 

A modern ember. II. közlemény. 

III. 
A mondottak után nem meglepő, hogy a modern 

ember genialitása a vallási téren a legszembeszökőbb. 
Hiszen a mai nemzedéket izgalomban tartó kérdések 
mind a vallásiban csúcsosodnak ki. Miután az em-
berek megszűntek hinni, bölcselegni kezdtek a val-
lásról s ez a körülmény nemcsak a vallásbölcseleti 
kísérletek özönét zúdította a világra, hanem az iro-
dalom minden ágába belevitte a vallási kérdéseket; hír-
lapok, regények, színművek vetélkednek a tudomá-
nyos művekkel a vallási problémák fölvetésében és 
megfejtésében. Ez a serény buzgólkodás egyrészt 
annak a bizonyítéka, hogy a mulandó világ, a hét-
köznapi próza ki nem elégíti a lelket, de másrészt 
jele annak is, hogy a vallás kisiklott a szellemi világ 
birtokából, problémává lett, s az így támadt űr za-
varja a lelki összhangot. Hogy azonban mivé lett a 
vallás azoknak az elméleteiben, akik tőle elfordultak, 
s mily zűrzavar uralkodik e téren épen ezen elfor-
dulás folytán, bizonyítja a vallás lényegéről annyira 
eltérő vélemények és javaslatok tömege. Ezek csak 
abban egyeznek meg, hogy állást foglalnak a vallás-
nak azon fogalma ellen, melyet nemcsak a mult 
hagyományozott reánk s az összes népek története 
igazol, hanem amely a valódi tapasztalatra támasz-
kodó tudomány alapján is egyedül igaznak és he-
lyesnek bizonyul. 

A leghangosabb szóvivők szerint az ember felett 
álló Isten csak tudatlanságnak s képzelődésnek szü-
löttje, s azért az ilyen fogalmon alapuló vallásnak 
véget kell vetni oly műveltség által, mely az embert 
saját fenségének és hatalmának tudatára ébreszti, 
mert ennek következtében a régi vallás magától dől 
meg, s az ember megváltja a lényében szunnyadó 
Istent. Ez a tan a geniekben csak figyelmes fülekre 
találhat, hiszen a gőgnek hízeleg, ez pedig teljes erő-
vel függetlenségre törekszik. Itt hallja, hogy önálló-

1 V. ö. az «Egyházi Közlöny» XXV. évfolyam 16. számát 
(177—8. 1.), ahol ezt részletesen tárgyaltam. 
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sága elérésében csak a vallás gátolja, itt hallja, hogy 
ő elégséges önmagának, s a heteronomia lealázza. 
Nem csodálható tehát, hogy az az ember, aki min-
den fontosabb ügyében támaszról gondoskodik, mint 
modern genie, midőn egész életéről van szó, felesle-
gesnek, sőt károsnak tartja a támogatást. Hogyne volna 
vallástalan, mikor autonómiát kap kárpótlásul az el-
vetett támaszért. 

Azért jellemző a modern és a régi kor közötti 
tátongó különbségre, hogy míg a múltban az erény 
buktával dőlt romba a vallás is, s az emberek csak 
akkor szakítottak Istennel, midőn leikükből már min-
den eszményit kiöltek, vagyis midőn a lelkűkből 
távozó erkölcs magával vitt minden szellemi vilá-
gosságot, míg a múltban az istentelen ember ritka 
tünemény volt s undort keltett : addig ma számosan 
sülyednek e szomorú örvénybe, még mielőtt kialudt 
volna bennök az erkölcsi érzék, s mások nem ütköz-
nek meg rajtuk, mert az istentagadás elvvé emelke-
dett, sőt kiváltságos meggyőződéssé. Sokan óhajtják 
a napot, amelyen az istentagadás a tudósok szűk 
köréből a tömegek közé száll s autonom embersé-
güket kifejleszti. Azért minden tényező az atheiz-
musnak kedvez a vallás kiirtására, hogy az embert 
felszabadítsa, géniévé nevelje. 

Semmitől sem fázik annyira a modern ember, 
mint a természetfelettitől, ahova különben az érzék-
felettit is sorolja s azéri már nem egyes vallási téte-
lek ellen küzd, hanem az egész és minden vallás 
ellen. Azok a különféle követelések, melyeket a fel-
világosodás, kultura és tudomány nevében támaszt, 
mind a vallás kiirtását célozzák. Két árnyalatot 
különböztetünk meg: a sötét, de nyilt harcokat, akik 
a materializmus és pantheizmus — más néven mo-
nizmus — értelmében az Istentől való elfordulást 
nyiltan juttatják kifejezésre; a másikat szürke és 
határozatlan alakok képviselik, akik a kereszténység 
nevét megtartják ugyan, de tartalmát kiürítik, vagy, 
mint ők mondják, a misztikust kiselejtezik s csak az 
erkölcsit tartják meg, mert csak ez folyhat be az 
emberiség művelésére. 

A radikális irány Nordau ajkaival a vallást, er-
kölcsöt, lelkiismeretet, törvényt oly conventionalis 
hazugságoknak jelenti ki, melyek a modern ember 
szabad mozgását reá rakott teherként nehezítik. Jor-
dan szükségesnek tartja az emberiségnek a bűn, 
teremtés, gondviselés és csoda ész- és természetelle-
nes dogmáitól való megszabadítását; mert a költők, 
vegyészek és mérnökök a modern apostolok, a vas-
utak és gőzhajók a modern csodák. Gorki örömét 
fejezi ki afelett, hogy a nyárspolgárság három zuga : 
a cinizmus, metafizika és Isten rombadőlt. Jakobs 
ezt mintegy bővebben értelmezi, midőn mondja, 
hogy a halál és túlvilág elvesztette 'befolyását, mert 
az avult érzéki képzetek elhalványulása folytán az 
irántuk való érdeklődés is kiveszett s csak a durva 
egoisták álmodoznak túlvilági örömökről, a legjob-

bak és legnemesebbek a földi közérdekért iparkod-
nak működni. Azért Gould szerint a saecularizmus 
nem jelenti pusztán a papi meséknek tisztán emberi 
gondolatokkal való helyettesítését, hanem még a 
vallás nevének is kiirtását s a társadalmi téren va-
lami új s teljesen világi intézmény által való kiszorí-
tását. Göhre a szocializmustól várja az űttörést, mi-
után a kereszténység szellemi uralma menthetetlenül 
megdől, s helyébe az evolucio tana vagy a poziti-
vizmus lép. Boda a szabadgondolkodóktól várja az 
üj vallás megalapítását. Hiszen Stahl szerint a val-
lási öntudat és ethika a modern művelt embernél 
magasabb, mint a régieknél, mert a modern ember 
a jog és igazság princípiumának tudja magát; az 
isteneszmének is kell tökéletesednie, mert az Isten 
is az általános fejlődési törvény alatt áll. Azért Hart 
kimondja a halálos Ítéletet Krisztusra és Buddhára, 
mert az ázsiai helyébe a germán kulturát kell be-
hozni. 

Ez mind modern geniehez illő beszéd, de a 
másik árnyalatnak gondolkodása sem kevébbé genia-
lis. Hiszen Harnacknak modern kereszténységéért 
rajong, melyből minden természetfelettinek kiküszö-
bölése után csak két tétel marad : Isten atyaságáról 
és a lélek értékéről ; mert a modern ember a többi 
tannal nem tud megbarátkozni. Pfleiderernek még ez 
is sok, mert szerinte az eredeti kereszténységben az 
üdv egyedüli feltétele a belső érzület volt, a többi 
külsőség és elfajulás. Hilty megtalálta az eredetihez 
vezető genialis utat, midőn bejelentette, hogy Isten 
országa nem zsinati határozatok, hanem kiváló em-
berek által jön létre, s azért nem a dogmák feje-
zik ki az igazságot, hanem a vallási kongresszusok 
határozatai; ezeknek kell az egyházak helyébe lép-
niök. 

Különös, hogy még azok is, kik Istennek meg-
kegyelmeznek, létét nem tagadják s a vallásnak lét-
jogot tulajdonítanak, további következtetéseikben az 
ember mellett háttérbe szorítják. Összes törekvéseik-
ből az a gondolat rí ki, hogy ha van is Isten, az em-
beri dolgokhoz semmi köze. 

Ezt a harcot a vallás ellen erős kezek vezetik 
s oly kemény fegyverekkel, oly sokoldalú harcvonal-
ban, hogy a genialitás oly nagymérvű terjedése leg-
kevésbbé sem meglepő. Hiszen a tudomány korifeu-
sai csak úgy, mint lármás kíséretük, a tudományos 
módszer kisajátításával döngetik a vallás alapelveit; 
s teszik ezt olyanok előtt, akik túlkapásaiknak meg-
ítélésére képtelenek. Ehhez járul, hogy a genie-szel-
lem az államot is megszállta, hiszen modern embe-
rek alkotják. A vallás, mint az állam szolgája, rend-
őri felügyelet alatt áll; felülről méltatlanul bánnak 
vele, alant pedig gyűlöletessé teszik. Ha érvényesülni 
akar, a büntető paragrafusok egész özönét mozgó-
sítják ellene s a sajtó büntetlenül gyalázhatja a sza-
badság örve alatt. A politika nem ismer vallást s ha 
valaki azt az állítást kockáztatná, hogy a vallás 
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lényeges feltétele az egészséges állami életnek, meg-
sértené a modern államot, mert az új eszméken épült 
államnak éltetője a szabad szellem, szabad erkölcs, 
hatalom, egyenlőség, nemzeti érzés stb. 

Mindezen tényezők közreműködésének ered-
ménye abban a szólamban jegecesedik ki, amely a 
vallást magánügynek jelenti ki. Hiszen a közélet 
ilyen elbánásban részesíti. A jogász mondja, hogy a 
jognak a valláserkölcshöz semmi köze ; az államfér-
fiak a hatalmat jognak veszik; a művészek a szép-
nek a valláserkölcsi békók alól való felszabadítását 
követelik; a világfiak az erkölcsöt a vallástól és 
lelkiismerettől mentesíteni akar ják; a bölcselők azt 
tanítják, hogy az ember önmagának istene; a művel-
teknek a változhatatlan vallási igazság anachronis-
mus. így a vallás valóban mindenkinek csak olyan 
magánügye, mint a divatnak megválasztása ; a genie 
korlátlan mindkettőben egyaránt.1 

IV. 

Az imént mondottakkal ráléptünk a szellemi 
élet új terére, t. i. az erkölcsire ; ezen a modern 
ember ismét nagy genialitást fejt ki. Az erkölcs is, 
mint a vallás, közbeszéd tárgya az irodalomban. 
Ennek okát a tapasztalati tudományoknak a közel 
múltban túlságig vitt dédelgetésében kereshetjük. 
A puszta természettudomány az emberi szellem igé-
nyeit ki nem elégíti, s azért az érzékfeletti tárgyak 
felé fordul, s a szellemi világ problémáinak megol-
dását keresi. Miután azonban az újabb elméleti 
bölcselet csődöt mondott, az elme a gyakorlati téren 
akar érvényesülni s keres támaszt világnézete számára. 
Ugyanazok a tapasztalati tudományok szülték a val-
lástalan világnézetet, s így szükségessé tették az 
emberiség legnagyobb kincsének, az erkölcsösségnek 
megalapozását. Annál is inkább, mert a felkapott 
leszármazási elméletnek egyik alaptörvénye: a létért 
való küzdelem elve, minden erkölcsnek egyenes 
tagadása. 

Az erkölcsi öntudatot azonban az ember szelle-
méből s az erkölcsöt a világból kivitatni nem lehet, 
s azért ezen jelenségek okával akarva nem akarva 
foglalkozni kell, minthogy az értelmet a tények 
puszta megállapítása meg nem nyugtatja, hanem 
megokolást kíván, különösen oly életbevágó dolog-
nál, amilyen az erkölcs. Hiszen az ember értékmérője 
az erkölcs, s ha már a vallásról lemond, legalább 
az különböztesse meg az állattól, a barbárt a mű-
velttől. Az erkölcsi rend szerint élni az embernek 
előjoga, nemessége és dísze, mert az erkölcs nem a 
vak ösztönök törvénye, hanem ezek korlátja, sem a 
társas gerincesek külső cicomája, hanem az emberi 
természetnek legmagasabb fejlettségi foka, melynél 
fogva a létnek koronája, mely tevékenységét a pusz-

1 V. ö. Weiss : Lebens- und Gewissensfragen der Gegen-
wart. 19 il. 

tán természetes folyamat fölé emeli. Az erkölcs 
nem magánügy, hanem az emberiség ügye, mert az 
egész emberi életet rendezi, s nemcsak az elmét 
veszi igénybe, hanem az akaratot is, melynek törek-
véseit irányítja s így korlátja és támasza minden 
tettének, hogy az emberi legyen. Az erkölcs virraszt 
és őrködik az óhaj és remény felett, a gondolat és 
haladás felett. Vájjon talányszerű maradhat-e lényege 
és oka az emberre nézve? Nem, az erkölcsösség 
alapja és támasza után való kérdezősködés az emberi-
ségre nézve életkérdés, mert magára az erkölcsre 
nézve is az. 

Tehát érthető a nagy érdeklődés. De sajnos, 
hogy a nagy lármában még csak összhangot sem 
kereshetünk, annál kevésbbé világos beszédet, vagyis 
olyant, mely kielégítő választ adna a kérdezőskö-
désre. A nagy hangnál csak a zűrzavar nagyobb, 
melyben azonban egy az alaphang, t. i. a genie 
követelménye, a független morál. 

A felvilágosodás századának bölcselői, Voltaire 
és Rousseauval élükön, annak a hirdetésében fára-
doztak, hogy az embernek egyedüli feladata meg-
őrizni a «becsületes ember» nevét. A modern ember 
szabad erkölcstanával már tovább megy, mert az a 
meggyőződése, hogy az egyedül jogosult vallás a 
vallásnélküli ethika. Ez a haladás egészen természe-
tes folyománya az ember autonómiájának és genie 
természetének. Mert ha az ember maga ült Isten 
trónjára, akkor elméje és akarata független, s a val-
lást valami tisztán emberivel kell pótolni, a vallás-
talan erkölccsel. 

Ennek az erkölcstannak apostolai egyetemi ka-
thedrákról hirdetik az új evangéliumot. így Feuerbach 
mondja : «Az embernek istene maga az ember, és 
csak ezen emberisten révén tehető feleslegessé az 
emberfeletti ; amit előbb a kereszténység vallott és 
akart, azt akarja most az emberiség». Ezt Jodl azzal 
toldja meg, hogy «az a lény, melyet az ember a val-
lásban magával szembe állít és tisztel, az ő saját 
lénye, vágyainak s eszményeinek összege; ha a val-
lási képzetek tartalmáról a fantasztikust letörüljük 
s mindazt, ami a természettel ellenkezik, eredményül 
a kulturideált kapjuk, a megnemesített emberséget, 
mely önálló erőkifejtés és munka által valósággá 
váltható». S így természetes Spiekernek az a meg-
állapítása, hogy «a legnagyobb, amit az újkor létesí-
tett, a hagyománynak átka alól való felszabadítás; 
sem kinyilatkoztatás, sem megváltás nem jöhet kívül-
ről, sőt inkább az ember maga köteles tökéletes-
ségét saját erejével kiküzdeni. Amit Istenről, önma-
gáról s a természetről tud, az kizárólag az ő ténye; 
ő valóban mértéke mindennek, a létezőnek, hogy 
van, s a nem létezőnek, hogy nincs. Ezáltal méltó-
ságából mint Isten képmása semmit sem veszített, 
sőt ellenkezőleg azon érzelem által, hogy egészen 
önmagára van bízva, s azon rendeltetése által, hogy 
önmagából önerejéből mindent csináljon, Istenhez 
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való hasonlatossághoz, legfőbb céljához közelebb 
jutott, befogadó lényből teremtő lett, magát valódi 
jelentőségében s rendeltetésében megismerte». 

Ezen fenséges célhoz vezető eszköz «nem vallá-
sossá tenni az embert — mondja Jodl — hanem mű-
velni, műveltséget terjeszteni az összes néprétegekben 
és állásokban; ez a kor feladata. A haladó emberi-
ségnek jelszava ne a vallás legyen, sem a mult, sem 
a jövőben várható és létesítendő vallás, hanem az 
ethika. Az erkölcs és vallás ne nyújtson többé szűk 
létrákat, melyeken kiki csak magának kúszik fel a 
túlvilág magaslatára, hanem büszkén emelkedő béke-
kupolát bollozzon a föld fölé, amely alatt a nem-
zedékek egyetértésben laknak, állandóan sorakozván 
létöknek végtelen láncába». S ez eszközhöz vérmes 
reményeket fűz, hogy t. i. «eljön egykor a nap, 
amelyen azon gondolatnak sugarai, amely most a 
legmagasabb s legszabadabb ormokat pirosítja, az 
emberiséget a legalsóbb rétegekig áthatni fogja». 
Vagyis, hogy a genialitás általános lesz. 
(Folyt, köv.) Mihálovics Ede. 

H Q V. K Ö N Y V K R I T I K A zn 
H Q 

Párisi levelek. Irta: Kern Lajos. 1913. 
Mikor egy-egy nép a kultura delelőjét elérte, ele-
meire, alkotórészeire bomlik. A kollektiv gondolko-
dás, törekvés és érzés helyébe lép az individualizmus, 
az önzés, az egyéni rosszakaratok érvényesülése. 
A nagy összetartó, átfogó erők kimerülnek és a részek 
önéletet élnek. így omlott össze a fényes görög, a 
hatalmas római és az eszthetikus renesszánsz-világ. 

Erre a veszedelmes magaslatra jutott el a francia 
nép is és Franciaország vallási, társadalmi, politikai, 
gazdasági életében az egyéni szétmorzsolódás, az 
önakaratos ösztönök uralomra jutása mutatkozik. 
Mindenki önmagáért és önmagának akar élni. A szét-
aprító erők a zsidóság, a szabadkőművesség ; az össze-
tartó erő a vallásosság, bár a liberális és a konzer-
vatív katholicizmus a vallásos erőket itt is gyengíti. 

Mindezt látja Kern Lajos is és bepillantást enged 
nyújtani a mai párisi élet bűnös világába, amely 
világ egy nagystílű nép elégését tárja fel. 

A szomorú csak az, hogy mindezek a bűnök a 
mi világunkban is már tükröződnek vagy útban 
vannak ! A vallásos lelkek és gondolatok megoszlása, 
a zsidóság és a zsidó szabadkőműves sajtó zsarnok 
uralma, a zsidó szépirodalom felmagasztalása, a 
tudománynak és művészeteknek elzsidósodása nálunk 
is észlelhető. Az iskolák laicizálása is folyamatban 
van! A tanítóság lelki világa átalakul és a megválto-
zott lélek megrontja az iskola levegőjét is. 

Bizony e cikksorozatok gondolkodóba ejtik az 
embert és egyre eszünkbe ju t : épen, mint nálunk. 

Tiikál József dr. 

W. Ostwald: Die Energie. Leipzig, 19122. 
167. 1. Ára 5"28 K. 

Ostwald, a modern energetika s az ezen alapuló 
energetikai monizmus megalapítója. 

Az energia fogalmát, melyet már Aristoteles 
ismert, de a mai értelmezésben először esak Ran-
kine határozott meg, melynek törvényeit Mayer, 
Joule és Helmholtz állapították meg, Ostwald annyira 
kitágítja, hogy magát az anyagot is tagadja, illetve 
az energia fogalma alá helyezi 

Szerinte anyagról nem beszélhetünk, hanem tér-
fogati, alaki, felületi, távolsági, mozgási, nehézségi, 
kémiai, kisugárzási, elektromos, hő stb. energiáról. 
Amit mi érzékelünk, az csak energia. Anyag, erő, 
illetve energia nélkül el nem képzelhető, tehát nem 
létezik. Az anyag nem egyéb, mint különféle ener-
giáknak térben csoportosított komplexuma. (88.) Az 
energia pedig nem egyéb, mint munkaképesség, «das 
Arbeitsfähige». 

Ennek az energiának törvényeit fejtegeti a könyv 
első kilenc fejezetében. Itt mint szakember beszél, 
érvekkel dolgozik, és ha az ő energiafelfogása ellen-
kezik is a mai fizika és kémia alapelveivel és tapasz-
talatunkkal, el kell ismernünk, hogy felfogása egy 
nagy szellem koncepciója. Sőt egyik-másik elvét mi 
is felhasználhatjuk. így pl. hangsúlyozza a világ 
entrópiájának növekedését s azt mondja, hogy ha 
esetleg égitestek meteorszerű hullása nagyobbíthatná 
is egy ideig a világ energiamennyiségét, az össz-
energia lassan, azonban mégis mindig kisebbedik. 
Tiltakozik a világ mekanikai magyarázata ellen. 
A tisztára mekanikus jelenségek — mondja — épúgy 
folyhatnak le előre, mint visszafelé, vagyis tetszés 
szerint megfordíthatok, míg ellenben földünk jelen-
ségei csak egy irányban, előre fejlődő irányban foly-
hatnak le és soha többé vissza nem fordíthatók. 
A folyók által a tengerbe hordott hegyek soha többé 
hegyekké nem lehetnek. (Irrevertibilitas, Einsinnig-
keit der Natur.) Ezek a gondolatok apologetikai 
célra nagyon szépen felhasználhatók. 

Az élet és a szellem kérdéseiben azonban nem 
követhetjük őt. 

Ostwald megkülönbözteti ugyan az életet az 
élettelentől, de az életet tisztára energiaalaknak 
tartja. Ezt az energiaalakulást ugyan még nem 
ismerjük, de jön idő, mikor a kémiai dinamika meg 
fogja tudni fejteni az élet mesterséges keletkezését. 
Az életet az élettelentől szerinte jelenleg két fontos 
képesség választja el: 1. Az élő lény önmaga szerzi 
be táplálékát. Az élő lény hasonló az önmagát 
emésztő égő lámpához (stationäres Gebilde) azzal a 
különbséggel, hogy az élő lény maga gondoskodik 
az olajról, a lámpa azonban nem. 2. Az élő lény 
visszaemlékezik. Az egyszer végrehajtott cselekményt 
másodszor már jobban és könnyebben ismétli meg. 
Az elektromos drót azonban ezredszer sem vezeti 
jobban az áramot. 
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A szellemi működés szerinte szintén energia-
átalakulás. Az érzékszervek útján felvett hő, kisugár-
zási, mozgási, kémiai stb. energia az idegszálakban 
új, másfajta energiává változik át. Ez az idegenergia, 
«Nervenergie oder psychische Energie». Ha ez az 
idegenergia az agyvelőben felhalmozott energiával 
(Gehirnenergie) összekapcsolódik, tudatos szellemi 
működést (gondolat, érzelem, akarat) vált ki; mint 
ahogy az elektromos drót villamárama a célponthoz 
jutva fény, hő vagy kinetikai energiát vált ki. Mint-
hogy pedig (mondja Ostwald) ennek az ideg- és 
agyenergiának a forrása a táplálék kémiai energiája — 
mert minden szellemi működésnél a táplálékból szár-
mazó kémiai vegyületek aránylagos oxidációja megy 
végbe — mondhatjuk, hogy a szellemi energia az 
ú. n. anyagi energia átalakulása. Ezen átalakulás 
mikéntjét még nem ismerjük, de jön idő, mikor 
erről is le fog hullani a lepel. 

Hát ez az, ami ellen a logika szent nevében is 
tiltakoznunk kell. 

Abból, hogy a gondolkodó ember táplálkozik és 
oxidál, nem következik, hogy a gondolat oxidáció, 
az akarat áramelsülés, az érzelem idegáram, hanem 
csak az, hogy a szellemi működéseknek is vannak 
anyagi kisérői. Tehát abból legfeljebb parallelizmus 
s nem kauzalitas következik. 

Ostwald felfogása szerint az oxigén - tartalmú 
táplálék, a jó levegő, a higiénikus testi élet volna a 
szelleminek oka. Quod Deus avertat. 

Ostwald az energia fogalmát a szociologiába is 
beviszi s azt mondja, hogy az egész kulturának 
egyedüli célja az átváltoztató mindennemű energiá-
nak (nap, vizesés, szellemi erő stb.) mennél gazda-
ságosabb és kedvezőbb transformátorairól gondos-
kodni. Az a kérdés, mi a kedvező transformátor az 
emberre nézve? Az energetika szerint csak az, ami 
olcsó, hasznos, praktikus. A kultura tehát csak ház-
tartási szerepet töltene be. 

Egyszóval, mindenütt csak energia és semmi 
egyéb. Ez volt a XIX. század legnagyobb gondolata 
és «az a költő, aki az energia époszát méltó hangon 
tudná megénekelni, oly müvet alkotva, melynek 
jogos igénye lenne arra, hogy az emberiség époszá-
nak tekintessék». (6. 1.) Madarász István dr. 

Marquis Costa de Beauregard (de l'Acadé-
mie française): Liberté, Égalité, Fraternité. 
Paris 19124- 142. 1. 

A szerző Madame Roland szavait : «() szabad-
ság! mily sok gonoszságot követtek el a te neved-
ben !» megható példákkal illusztrálja a francia 1905-iki 
szeparációs törvény végrehajtásának története kapcsán. 
Tizenhárom, szép epizódban rajzolja le a francia szer-
zetesek és apácák hősies, nemes példáját. A kontem-
plativ élet szépségeiben elmerülő lelkek, egészségü-
ket és életüket feláldozó hősök, az önmegtagadás, 
szent szegénység, megfeszített munka egy-egy minta-

képét mutatja be és azt kérdezi, mi bűnt követtek 
el ezek a hősök, hogy kiűzik őket a hazából. 

Nagy hősök, vértanúi lelkek telve nagy-nagy 
idealizmussal, nagy szentséggel, nagy Isten és hon-
szeretettel, de kevés praktikus érzékkel. Nem isme-
rik az életet, nem veszik fel vele a harcot, hanem 
szenvednek és meghalnak a hitért. 

S ez az egész francia egyház helyzete. Nem 
ismerik fel a kapcsolatot a modern élettel. Oly furcsa, 
sokszor félszeg módon, elérhetetlennek látszó s a 
modern ember előtt visszariasztó alakban mutatják 
be a vallásosságot, hogy nem tudják megnyerni sem 
a népet, sem az intelligenciát. 

Több szociális érzék ennek s több szellemi kép-
zettség amannak megnyeréséhez; ez az, ami a hősi 
lélekben még hiányzik s akkor ismét felvirul a 
francia egyház. Madarász István dr. 

VI. KATHOLIKUS VILÁGSZEMLE 

Franciaország. 
l'árisi ügyvédből — pápa. Labori párisi ügyvéd, 

Dreyfussnak ismert nevű védőügyvédé, a Poincaré tisz-
teletére, az ő köztársasági elnökké történt megválaszta-
tása alkalmából, a párisi ügyvédi kamara által adott 
banqueten Poincaré-ra mondott fel köszöntőjében fel-
említette azt is, hogy annak az esetnek, hogy az ügy-
védi büróból az Elysée-be emelkedett most fel egy ügy-
véd, megvan az érdekes előzménye Guy Foucault-ban, 
aki 1265-ben pápává lett. 

Guy Foucault négy évig (1235—1239) volt párisi 
ügyvéd, majd különféle fejedelmek jogtanácsosa lett, 
legutoljára IX. (Szent) Lajos francia királynak, aki őt 
1254-ben titkos tanácsának tagjává nevezte ki. Felesé-
gének halála után 1255-ben pappá lelt. A király 1257-
ben puy-i püspökké nevezte őt ki, majd 1259-ben nar-
bonne-i érsekké; 1262-ben sabina-i püspök-bibornokká 
lett, 1265-ben pedig IV. Kelemen néven pápává. (Meg-
halt 1268.). 

Guy Foucault, mint ügyvéd és jogász, a legkivá-
lóbbak közé tartozott. Az ő neve az első abban a XIII. 
századbeli kéziratban, amely a párisi ügyvédek név-
lajstromát tartalmazza. Ezt a kéziratot épen az említett 
toast hatása alatt küldte el ajándékul a párisi ügyvédi 
kamarának a francia igazságügyminiszter, Ratier ; ed-
dig e kéziratot a minisztérium könyvtárában őrizték. 

Hazafiatlan pacifisták, antiinilitaristák és liá-
borúpárti patrióták. Nem tehetünk róla, de bár-
mennyire óhajtanok mi is a világbékét, de addig, míg 
ellentéles érdekekkel biró nemzetközi személyek, államok 
állanak egymással szemben, a háborút teljesen eliminál-
liatónak nem látjuk és igy a békemozgalmat olyan 
tiszteletreméltó utópiának tartjuk, amelynek azért mégis 
van eredménye, és ez a háborúnak ritkábbá és emberie-
sebbé tétele. 

De a dolognak másik oldala is van, és ez az, hogy 
aki a maga hazájában egy specifikus kollektiv személyt 
lát, amelynek jólétét előbbre helyezi más államénál és 
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amelyért áldozatot hozni esetleg élete árán is kész, 
az ilyen eoipso kész a haza rendelkezésére bocsátani a 
szükséges haderőt, ha anélkül a haza léte vagy érdeke 
veszélyeztetve van. Az ilyen ember hazafi és az ilyen 
nem is lehet elvből antimilitarista. Ellenben az, akinek 
mindegy, milyen államnak tagja, és az is mindegy, fenn-
áll-e tovább is ez az állam, az ő hazája, az ilyen azért, mert 
ezek iránt közömbös, nem is hajlandó semmiféle áldozatra 
a hazáért és épen ezért elvből ellenzi a katonáskodást. 
Az ilyen ember nem hazafi, hanem nemzetközi polgár, 
neki nincs hazája («ubi bene, ibi patria»), az ilyen 
azután elvből antimilitarista és pacifista. 

Franciaországban most ez a két véglet áll egymás-
sal szemközt, mikor a kamarai bizottság már elfogadta 
a kétévi katonai szolgálatnak három évre való feleme-
lését és legközelebb a törvényjavaslat újból a kamara 
elé kerül. 

Az egyesült szocialisták Vaillant és Jaurès vezetése 
alatt, továbbá a radikális-szocialistáknak szabadkőműves, 
szektárius csoportja az antimilitárista állásponton van, 
míg a radikális balpártiak, középpárti köztársaságiak 
és a jobbpártiak a katonai terhek felemelését a német 
inváziótól való félelemben és a haza védelmének bizto-
sítására pártolják és a Barthou-kormányt a katonai 
javaslat keresztülvitelében támogatják. 

Május 23-án volt az első nagyobbmérvű fegyver-
összemérés a kamarában. Erre a mult héten a kaszár-
nyákban a harmadik évi szolgálatra visszatartott kato-
náknak zendülése adott okot. Ismeretes a napilapokból, 
hogy komoly katonai zendülések történtek Toul-ban, 
Boulogne-ban,Nancy-ban, Maçon-ban,Belfort-ban,Rodez-
ben, Melun-ben stb., sőt magában Párisban is, ahol a 
Place de la République-en volt a tüntetés. Ezen katonai 
zendüléseket a munkásszövetség emisszáriusai szították 
a kaszárnyákban; Melun-ban és Rodez-ben pláne egy-
egy katonának bevonult tanító volt a lázító, nem csoda, 
hiszen Hervé, az antimilitaristák vezére szintén nép-
tanító volt. 

Május 23-án Vaillant szociálista képviselő inter-
pellálta meg Klotz belügyminisztert, hogy miért tiltotta 
meg a szocialistáknak, hogy a Pére-Lachaise-temetőben 
eltemetett commune-áldozatok sírjához vonulhassanak 
és ott tüntessenek a militárizmus ellen. Klotz miniszter 
kijelentette, hogy a kormány a város közcsendjét akarta 
biztosítani, inert tartani lehetett tőle, hogy a közönség 
patriotikus rétegei ellentüntetést fognak rendezni és 
összeütközésre kerül a dolog. (A miniszter ezen fejte-
getéseinél egy igazán meg nem érdemelt elnöki rendre-
utasítást kapott, amennyiben P. üeschanel elnök hely-
telenítette azt, hogy a miniszter a hároméves szolgálatot 
pártolókat nevezte patriótáknak és az azt ellenzőket 
pedig patriótáknak nem látszik tartani. Persze az elnök 
ezen kijelentését a szocialisták nagy lelkesedéssel tap-
solták meg.) Végre Klotz kijelentette, hogy a holtakról 
megemlékezni nem szokás katonai tüntetéssel ; a kor-
mány az utca rendjét mindig meg fogja védeni. Az ülés 
végén két napirend került szavazás alá : az egyik a 
kormánynak az antimilitarista tüntetések elleni intézkedé-
seit helyeselte, a másik azok feletti sajnálkozást kifejező 
szöveggel birt. A kormánynak kedvező napirendet 330 
szóval 168 ellenében elfogadta a kamara. 

De hogy az ördögnek is gyertyát gyújtson a kor-

mány, Klotz miniszter kijelentette, hogy nincs kifogása 
az ellen, hogy egy másik helyen (Pré-Saint-Germain) 
tarthassanak antimilitarista gyűlést. 

Denique a nagy világ-«koncert»-ben fődirigensként 
szereplő Poincaré egy olyan nemzetnek áll az élén, 
amelynek fiai egyharmadrészben már idegenül néznek 
a francia hazára. Ezeknek már a marsellaise is túlságo-
san és nevetségesen hazafias dal, ők már csak az inter-
nationale dallamáért lelkesednek. 

A szenátusban Lamarzelle szenátor, katholikus vezér, 
május 22-én interpellálta meg Etienne hadügyminisztert 
a katonai zendülések ügyében és élesen megrótta a 
zendülők hazafiatlanságát és követelte, hogy a főbünösö-
ket, a felbujtókat ki kell puhatolni és példásan meg-
büntetni. Etienne hadügyminiszter ezt meg is ígérte. 

A szocialisták antimilitarista gyűlése. A párisi 
szocialisták a Pré-Saint-Germain-téren megtartották a 
nagy tüntetőgyülést a hároméves szolgálat behozatala 
ellen. A gyűlést a Confédération générale du travail (C. 
G. T.) szervezte. A gyűlésre a szocialisták nagy töme-
gekben vonultak fel szocialista zenekarok hangjai mel-
lett, mig szocialista iljúságból alakított kar szocialista 
dalokat énekelt. Több szónok beszélt egyszerre, az egy-
mástól bizonyos távolságban felállított szószékekről ; 
legtöbb hallgatója Jaurès-nek volt, aki füstölgő vulkán-
hoz hasonlította a mostan pillanatilag győzedelmeskedő 
reakció ellen a francia népben izzó hangulatot. A gyűlés 
végén határozati javaslatot fogadtak el, amelyben tilta-
kozásukat fejezték ki a katonai reform ellen, amelyet a 
nemzeti védelem nem tesz szükségessé. 

A C. G. T. helyiségeiben, valamint a Bourse du tra-
vail-hoz tartozó szindikátusoknál úgy Párisban, mint 
a vidéken a rendőrség nagy apparátussal kutat a ka-
szárnyákban kitört zendülések értelmi szerzői után, de 
eddig még kevés eredménnyel. 

A laikus iskola javaslat tárgyalása. Május 27-én 
a francia kamara megkezdette a laikus iskolajavaslat 
részletes tárgyalását. A dolog úgy történt, hogy Dessoye 
előadó a javaslat sürgősségét indítványozta, míg Aynard 
a közép- és jobboldal nevében ezt ellenezte, de a kamara 
nagy többsége (410 szóval 126 ellenében) a sürgősség 
mellett volt és azonnal meg is kezdette az 1. szakasz 
tárgyalását. Jules Roche ellenjavaslatot terjesztett be, 
amely kimondani kívánja az oktatásszabadság elvét. 

A l e g k ö z e l e b b i n e m z e t k ö z i e u c h a r i s z t i k u s 
k o n g r e s s z u s h e l y e . A mul t n a p o k b a n Schoepfer 
tarbes-i püspöktől, ki alá Lourdes is tartozik, egy kom-
müniké jelent meg a lapokban, amelyben ő kijelenti, 
hogy semmiféle tudomása sincs arról, hogy a jövő évi 
kongresszus Lourdes-ben lesz megtartva. Egy namur-i 
katholikus lap most magától, Heylen namur-i püspök-
től, az eucharisztikus kongresszusok állandó bizottságá-
nak elnökétől, tudakolta meg a dolog mibenállását és 
Heylen azt felelte, hogy Lourdes-ben valóban már meg-
állapodott a bizottság, kikérve előbb Merry del Val biboros 
államtitkárnak és a francia hibornokoknak hozzá-
járulását. Heylen hozzáteszi, hogy kétségtelenül Schoepfer 
püspök is örömmel fog értesülni arról, hogy a Francia-
országban megkezdett eucharisztikus kongresszusok 
intézménye 1914-ben a lourdesi grotta mellett fogja az 
eucharisztikus Jézus trónja köré felvonultatni a hivők 
ezreit a világ összes tájairól. 
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A «Saint Lazare» lebontás előtt. Ezen, az egy-
háztörténelemben egyrészt fenséges, másrészt rémes 
emlékezetet felkeltő épület felett megkondult a lélek-
harang ; ezúttal nem a terror szolgálatában, mint akkor 
1793-ban, mikor innét hurcolták vérpadra a francia 
arisztokrácia virágait, a kath. papság legérdemesebbjeit 
a «sansculotte»-ok durva szidalmai között. Most lebont-
ják ezt az épületet, amely jelenleg női börtönül és 
fegyházul szolgált és helyén egy parkot létesítenek. 
A lepra és a vérvirágok helyén illatos kerti virágoki 

Saint Lazare eredetileg egy lepra-intézet (bélpoklos-
intézet) volt, amelyet a keresztesek alapítottak egy még 
régibb épületnek, az ősrégi szent Lőrinc-bazilikának 
helyén. A XVI. század óta a bélpoklosok mindinkább 
ritkábbak levén Európában, a szent Viktor-kanonok-
rend telepedett meg benne ; itt tartotta részükre a XVII. 
század közepe felé páli szent Vince az ő híres missióit. 
Az egész ház később a lazaristák tulajdonába ment át 
és náluk maradt 1789-ig; innét kapták a «lazarista» 
nevet is, mert itt volt anyaházuk. Páli szent Vincét itt 
temették el a főoltár alatt, míg nem 1830-ban a lazaristák 
üj rendházába került a szentnek holtteste, 1907-ben 
pedig Belgiumba. 1789-ben Saint Lazare-t a csőcselék 
megtámadta és kifosztotta, utána a terrorista uralom 
börtönül használta fel a lerombolt Bastillle helyeit. Még 
látni a lazaristák régi quadraturájában azt a kutat, 
amelynél finom grófnői kezek (royalista családok tagjai) 
mosták fehérneműiket — addig, míg egy csúnya, nagy 
vérfolt (gillotin!) feleslegessé tette a további mosást. 

Szegény vértanúk ! Szenvedtek csakis azért, mert 
uralkodójukhoz és vallásukhoz hivek maradtak. Ilyen 
emlékek hatása alatt a katholikus érzületre is jótékony 
hatással lesz ennek az épületnek lerombolása, amely a 
terrornak összes igazságtalan és embertelen cselekede-
teit idézi fel a mai francia katholikusnak emlékezetébe. 

Nagy-Britannia. 
F r a s e r dunkeld-i skót püspök püspökké 

szentel te tése . A római skót kollégium rektorát a 
Szentatya néhány hét előtt kinevezte dankeld-i püspökké 
és Merry del Val biboros szentelte őt fel múlt vasárnap. 
A dunkeld-i megye Skócia keleti partján van Edin-
burgh-tól és St. Andrews-tól északra ; székhelye Dundee 
város, amely St. Andrewssal, Skócia ősrégi metro-
polisával, szemben fekszik a Tay-öböl északi partján. 
Fraser Róbert 1858-ban született Wardhouse-Aberdeen-
ben és 1897-ben lett a skót kollégium rektorává. 
Fraser konvertita, amint általában a skót papságnak 
tekintélyes része az ; több ízben pápai legátusként szere-
pelt angolországi ünnepélyeken, így az aberdeen-i egye-
tem (1907.) és a st. andrews-i egyetem (1911.) 500 éves 
jubileumain ; ez utóbbi alkalommal ismerkedett meg vele 
lapunk szerkesztője. Mindakét egyetem megválasztotta őt 
tiszteletbeli doktorává (d. d. = doctor of divinity). 
Most azután visszatér hazájába és kormányozza azt a 
ritka, elszórt nyájat, amely ott fent a skót, grampian-i 
hegyekben még a katkolikus egyházhoz hű maradt. 

Skóciában jelenleg a katholikusok teljes szabadság-
nak örvendenek. Épen most történt arra egy eklatáns 
eset : egy miss Marshall nevű edinburgh-i tanítónőt 
azért, mert katholizált, az iskolatanács megfosztotta 
állásától a «public school»-ban, de a bíróság kimondotta, 

hogy az iskolatanács határozata a törvényes alapot nél-
külözi és azért az így elvesztett fizetés visszatérítésében 
és meglehetős nagy perköltségekben is elmarasztalta a 
községet. 

Portugália. 
A konfiskált kolostorok templomharangjai-

ból Pombal-emlék. A portugál karbonári kormány, 
nincs tagadás benne, igen temperamentumos és kiváló-
képen modern: nincs nap, hogy valami újabb szekatú-
rát ne találna ki a kath. egyház ellen, és nem áldozik 
le a nap egy-egy ilyen újabb tűszurás kigondolása felett, 
már aznap viszi szét a világban a szikratávíró a hírt, 
hogy íme a portugál kormány helyzete milyen rózsás 
és biztos, ismét egy újabb csapást mért az egyház ar-
cába és még sincs baj, vígan dudál a portugál. 

Legújabb szellemi szüleménye ennek a szeparációs 
és szekaturás találmányokra nemzetközi szabadalomért 
való pályázás esetében olyan reményteljes konkurrens-
nek az a terv, amely a konfiskált portugál kolostorok 
templomharangjainak bronz-anyagát akarja eredeti ren-
deltetésökkel homlokegyenest ellenkező célra felhasz-
nálni. A kolostori vagyon likvidációjával foglalkozó 
bizottság ugyanis azt a javaslatot terjesztette a portu-
gál belügyminiszter elé, hogy a kolostori templom-
harangok anyagát Pombal Sebestyén marquis, minisz-
ter (f 1782) emlékére egy Pombal-szobornak felállításá-
nál kell felhasználni. 

A republikánus köztársaság íme ilyen szentségtörő 
módon készül felmagasztalni azt a férfit, aki a portu-
gál királyi autokráciának leglelkiismeretlenebb végre-
hajtója volt ; aki a Jézus-társaságot kiűzte Portugáliá-
ból és gyarmataiból, a jezsuiták százait élethossziglan 
börtönre vetette, de aki ezt is, valamint a portugál 
inquisitío-nak kegyetlen felhasználását csak a királyi 
autokrácia erősítésére és a portugál nemesség meggyen-
gítésére eszelte ki. És ezt a deszpotikus államférfiút 
akarja most megtisztelni a portugál respublika, bizo-
nyára nem azért, mert az abszolutizmus és deszpotiz-
mus megtestesítője volt, hanem mivel az egyház ellen-
sége volt. Jellemző Pombál-ra az, hogy ő a 72 éves 
szentéletü Malagrida jezsuita misszionáriust a portugál 
Inquisitio által eretnekség címén halálra ítéltette, meg-
fojttatta, és testét máglyán elégedette. 

K i n a . 
A katholicizmus terjedése Kínában. Kínában 

a köztársaság kikiáltása óta kedvező lett a helyzet a 
kereszténységre nézve és pedig azért, mert a köztársaság 
vezetőemberei az európai kultura áldásaiban kívánják 
részesíteni országukat és azért a nyugatnak vallása iránt 
is nagyobb türelmet és tiszteletet tanúsítanak. Ezen nagy 
fordulatnak jele mutatkozik a katholikus egyházba való 
áttérések számának nagy emelkedésében; 1912-ben 
ugyanis 35.000 katechumen jelentkezett felvételért, tehát 
10.000-el több mint 1911-ben. A legújabb konvertiták közt 
sok előkelő személy is van, többi közt egy, a királyi csa-
ládból származó hercegnő is; ezen hercegnőnek atyja 
is konvertált halála előtt. 

Most jöttek meg a részletesebb hirek az ápr. 21-iki 
könyörgő istenitiszteletről, amelyet a kínai parlament 
megnyitása alkalmából a kinai kormány kérésére a fia-
tal állam felvirágoztatásáért tartottak. Peking-ben a 
katholikus székesegyházban Jarlin, a lazarista missio-
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nariusból lett vicarius apostolicus mondotta a szent-
misét. A szentmisén Juan Sikkai titkára által képvisel-
tette magát, a kinai kormány nevében pedig a katholi-
kus vallású La Tseng Tsiang külügyminiszter jelent meg 
feleségével és leányával. A szentmisére eljött Contg fran-
cia követ is az egész francia követséggel. 

F e l h i v j u k o lvasó ink f i yye lmét Schőnwald Imre 
budapest i ékszerész h i r d e t é s é r e ; az ő dús ékszerüz le -
tében m i n d e n n e m ű ékszer o lc só áron é s Íz léses kivi-
te lben kapható. 

B u t o r v e v ő k ü g y e i m é b e . Mielőtt bútort venni óhajt, 
figyelmébe ajánljuk a katholikus körök által szívesen felke-
resett Kovács Mihály butorraktárát (Budapest, VII., Ovoda-u. 
44. sz.), mely cég kívánatra készséggel küldi meg ingyen 
és bérmentve legújabb képes árjegyzékét. 

XlX-e s., d'après des documents nouveaux et inédits. Paris, 
Perrin, 1913 (VIII, 719 p. 8°). 

Tournier, J., Le Cardinal Lavigerie et son action poli-
tique (1863—1892), d'après des documents nouveaux et inédits. 
Ebd. 1913 (X, 416 p. 8°). 

Goyau, G., Bismarck et l'Eglise. Le Culturkampf. 1870— 
1887. T. 3 : 1878-1883. T. 4 : 1883-1887. Ebd. 1913 (XXX, 324; 
355 p. 16°). 

C) Szisztematikus theologia. 
Klug, J., Gottes Welt. Lebensfragen. Apolog. Abhand-

lungen. 12—20. Taus. Paderborn, Schöningh, 1913 (XII, 313 
S. 8°). M. 2. — Gottes Wort u. Gottes Sohn. Apolog. Abhand-
lungen 7—10. Taus. (XIII, 375 S.). M. 2,40. 

Busse, I.., Geist u. Körper, Seele u. Leib. 2. Aufl. Mit 
Anh. v. E. Dürr. Leipzig, Meiner, 1913 (X, 666 S. gr. 8°). 
M. 11,75. 

Lederlin, A., De la connaissance de Dieu. Nancy, Berger-
Levrault, 1913 (163 p. 8°). Fr. 4. 

0 H 
• 0 IX. K Ö N Y V S Z E M L E 

Legújabb Theologiai Irodalom. 

B1 Egyháztörténelem. 

Ganschinietz, R., Hippolytos' Capitel gegen die Magier, 
Refut. Haer. IV 28—42, erklärt. (Texte u. Unters. XXXIX, 2). 
Leipzig, Hinrichs, 1913 (77 S. 8°). M. 2,50. 

Diglio, V., La bassa latinità e S. Gregorio Magno. Bene-
vento, tip. D'Alessandro, 1912 (80 p. 8°). L. 1,50. 

Seeberg, R., Lehrbuch der Dogmengeschichte 3. Bd. 2. 
u. 3., neu bearb. Aufl. Leipzig, Deichert, 1913 (XX, 671 S. gr. 
8°). M. 16,50. 

Noyon, A., Inventaire des écrits théologiques du XX-e 
s. non insérés dans la Patrologie latine de Migne. Fase. I. 
Manuscrits 66 à 2310. (Extrait de la «Revue des bibliotèques» 
1912, 7. 8. 9). Paris, Champion, 1912 (57 p. 8°). 

Oeuvres de Ruysbroeck l'admirable. Traduction du 
flamand par les Bénédictins de Saint-Paul de Wisques. Brüs-
sel, Vromant, 1912 (297 p. 12°). Fr. 3,50. 

Schäfer, K. H., Job. Sander v. Northusen, Notar der Rota 
u. Rektor der Anima. Ein deutsch-röm. Lebensbild am Aus-
gang des Mittelalters. Rom, Bretschneider, 1913 (VIII, 95 S. 
in. 15 Abbild. Lex. 8°). M. 4. 

Gohineau, A. Graf, Die Renaissance, Savonarola, Cesare 
Borgia, Julius II, Leo X, Michelagniolo. (Übers, u. hrsg. v. 
H. FloerkeJ. Berlin, Deutsche Bibliothek, 1913 (XI, 351 S. 8°). 
Geb. M. 1. 

Pastor, L, v., Geschichte der Päpste seit dem Ausgang 
des Mittelalters. 6. Bd. (1550—1559). Freiburg, Herder, 1913 
(XL, 723 S. gr. 8°). M. 11. 

Meyer, Ch., Die Jesuiten in Bayern u. Österreich. Mün-
chen, Klüber, 1913 (112 S. gr. 8°). M. 1,80. 

Borrmann, W., Das Eindringen des Pietismus in die 
ostpreussische Landeskirche. Königsberg, Beyer, 1913 (IV, 
147 S. gr. 8°). M. 2,75. 

Stammer, M. O., Schleiermachers Ästhetizismus in Theo-
rie u. Praxis während der J. 1796—1802. Leipzig, Deichert. 
1913 (VII, 172 S. gr. 8°). M. 4,50. 

Auer, H., Friedrich Ozanam, der Gründer des Vinzenz-
Vereins. 2. Aufl. Freiburg, Caritas-Verlag, 1913 (VII, 264 S. 8°). 
M. 2,40. 

Maréchal, C., La Jeunesse de La Mennais. Contribution 
à l'étude des origines du romantisme religieux en France au 

Szerkesztői izenetek-
M u n k a t á r s a i n k h o z . A szerkesztőség nagy hálával 

fogadja el most júniusban a munkatársak szellemi munkás-
ságát. Akinek közlésre alkalmas cikke van kéznél, szolgá-
latot tesz vele a szerkesztőségnek, hogy június vége felé és 
szeptember elején cikkek hiánya miatt zavar ne álljon be. 
Június 28-án már nem fog a Religio megjelenni, valamint szep-
tember 6-án sem ; a szerkesztőnek egyébként vakációja igen 
megrövidülne és olvasóinak sem tenne vele arányos szolgá-
latot. 

A. B. Szen tk . A lengyelországi pálosok közül tudtunk-
kal jelenleg már egy sem tartózkodik Magyarországon. Leg-
utoljára Lévárdon (Pozsony m.) volt házuk. Arról, hogy a 
jelenlegi hercegprímás úr foglalkozik-e ismét az ő visszate-
lepítésükkel és minő feltételek mellett, nem tudunk semmit 
mondani, az esztergomi érseki irodában felvilágosítást adhat-
nak erre nézve. 

T^iadóhivatali izenetek-
Fe lh iv juk i g e n tisztelt o lvasó ink ü g y e i m é t arra, 

hogy a «Religio» régebbi év fo lyamai l í )08- tó l kezdve 
fé láron, é v f o l y a m o n k i n t 6 K.-ért k iadóhivata lunknál 
megrende lhe tők . K ü l ö n ö s e n ajánl juk ezen , h e l y s z ű k e 
miat t adott kedvezményt üj e lő f i ze tő ink f igye lmébe . 

H á t r a l é k o s a i n k n a k . Mindazokat, akik a folyó I. félévre 
(január—május) még nem küldötték be előfizetéseiket, tiszte-
lettel kérjük, szíveskedjenek a félévi előfizetési összeget mielőbb 
beküldeni. 

Felelős szerkesztő és k iadótu la jdonos: 
Dr. H A N U Y FERENC, egyet, tanár ( I V . , Molnár-u. 2 0 . ) 

Főmunkatá rs és szerkesztő-helyettes : 

Dr. W O L K E N B E R G ALAJOS, egyet, tanár (I., Bertalan-u. 24.) 

Katholikus cég. Hegedűk, cimbalmok 
jótállással, szolid kivitelben olcsón. Iskolák, 
hangjegyek. Elsőrendű gramofon, eufon 25 K-
tól. Lemezek 2'40 korona. Harmonika, fu-
vola, citera, síp, kürt, dob stb. Kuliffay 
cimbalomiskola magántanulásra 7 korona 
Tilinkóiskola 2 korona. — Mindennemű 

k a p h a t ó k ^ HORVÁTH" Ilál, 
Budapest, Rákóczi-út 56. szám. (Udvarban). 



428 RiELIGIO LXXII. évf. 1913. 

H A R M O N IU MOT 
elismert legjobb gyártmányokat szállít 

Magyarország legnagyobb hangszergyára 

STOWASSER J • udv. szállító, 

a javítot t Rákóczi-tárogató feltalálója. 

BUDAPEST H. ker., liánchíd-utca 5. szám. 

GYÁR : Öntőház-ntca 3. szám. 

Ajánlja mindennemű, gyárában készült hangszereit, úgyszintén húrokat és hang-
szeralkatrészeket. 1 = 3 Árjegyzék díjmentesen küldetik. ^ 

Iparos é s nem kereskedő 
3 5 éve fennál ló r.k. c é £ ! 

K é s z í t é s j a v í t : K e l y h e t , c iboriumot, o l tár -
gyertyatartót, oltárlámpát, keresztet, füstölőt, 
csillárt, gyertyára ós villanyra stb. Arany, ezüst 
kínaezüst, bronzból, művészies és egyszerű ki-
vitelben. K e l y h e k s tb . tárgyak v a l ó d i tííz-
galván aranyozása és ezüstözése jótállással. 
Tervrajz és költségvetés díjtalanul. Mielőtt más-
hol rendelést tesz, méltóztassék egy áijegy-
zéket kérni, melyet ingyen és bérmentve küld. 

Kéri nagybecsű pártfogását 

BITTNER JÁNOS 
egybázl szerek müötvdse. 

Budapest, IX., Lónyay-u. 23. 
(bejárat Czuezor—utca f.) 

BUTOR 
részletre és készpénzért 
igen jutányos árban kapható 

Kovács Mihály 
hut orr aki árába il 

Budapest, VII., Óvoda-u, 44. 
(Garay-tér sarok). Ë lapra 
hivatkozók 10 százalék áren-
gedményben részesülnek. 

Orgonaharmoniumokat 
mindkét rendszer szerint a legolcsóbban szállít 

Pajkr R e z s ő é s Tsa, Budapest , 
X., Dele j -u tca 25. sz. (Tisztviselőtelep.) 
Árjegyzék ingyen és bérmentve. Részletfizetés engedélyezve. 
Tanerőknek s lelkészeknek külön százalékengedmény. Kérjen 
árjegyzéket pianókról és pianinókról. Bérmentes szállítás 
. . . . az utolsó vasúti állomásig. 

c J u s f h B é l a 
kárp i to smef s sr é s 

d i sz í lő 
Budapest, VIII., Horánszky-u. 22. 

értesíti nagyérdemű rende-
lőit s a közönséget, hogy üzle-
té t az itt jelzett helyiségbe 
(kongregációi épület) helyezte 
á t . Megrendeléseket leg-

gyorsabban teljesít. ^ ^ 

C S U H A A M B R A S Ä 
* ^ reverenda- é s c fmáda-kész í tő 

Budapest, IY., Papnevelde-u. 8, sz, II. em. 18/a. 

Műkiállítás ! Imakönyvek, i f j ú s á g i ira-
tok, népiratok tudományos 
és s z é p i r o d a l m i m ü v e k 

Ú J D O N S Á G O K 
dús v á l a s z t é k b a n m i n d e n k o r r a k t á r o n v a n n a k a 

Szent-lstván-Társulat 
k ö n y v k e r e s k e d é s é b e n , 

B u d a p e s t , IY., K e c s k e m é f i - n . 2 . 

Műkiállítás ! 
Képek. Szobrok. 

Ingyen meg-
tekinthető! 

Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII. ker., Szentkirályi-utca 28. szám. 
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TUDOMÁNYOS ÉS TÁRSADALMI KATH. HETI FOLYÓIRAT 
A BUDAPESTI EGYETEM HITTUD. KARA TÖBB TAGJÁNAK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI 

Dr. H A N U Y F E R E N C , EGYETEMI TANÁR. 

Megjelenik — július és augusztus hó ki-
vételével - minden szombaton reggel. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal : 
Budapest, IV., Molnár-u. 20. 

Előfizetési ár : egész évre K 12, félévre K 6. 
Egyes szám ára : 50 fillér. (Kapható a Szent -
István-Társulat könyvk., IV., Kecskeméti-u. 2.) 

TARTALOM. I. Vezércikk : Hit és teologia. Irta : Prohúszka Ottokár dr. 
székesfehérvári püspök. — Vezércikk uíán : A budapesti theolo-
giai fakultás legújabb bekebelezett doktorai. — II. Az örök város-
ból : 1. Zarándokok fogadtatása a Vatikánban. 2. A Szentatya első 
sétája a vatikáni kertben. 3. Egy boldoggáavatás előkészítése. 
4. Az olasz állam a pápai motupropr io szerint redukál ja a pol-
gárilag kötelező ünnepek számát . 5. A római lengyel hospi t ium 
orosz kézen. 6. Egy egészen ú j breviar ium-kiadás. 7. A római 
felsőbb egyházi zeneiskola első fellépése. — III. Tudományos 
cikkek, közlemények, értekezések: 1. Őrizzük hi tünket . II. Czilek 
Balázs dr.-tól. 2. Antialkoholizmus és egyházias szellem. Tóth 
Tihamér dr.-tól. 3. A keresztény művészetek kialakulása Nagy 
Konstantin ura lma alatt. II. Stöhr Géza Ker. János-tól. 4. A mo-
dern ember. III. Mihálovics Ede dr.-tól. — V. Könyvkritika: 
1. Von Michael Waldhäuser, Die Kenőse. Dudek János dr.-tól. 
2. Bubregh Béla : Rövid kis katekizmus és ájtatossági kalauz, 
r.-tól. 3. M. Landrieu.r, L' inquisit ion. Weber Pál dr.-tól. — VI. 
Katholikus Világszemle : A.) Magyarország : Az esztergomi egy-
házmegye ú j «Proprium Calendarium»-a. B.) Olaszország : 1. Az 
olasz Nagv-Oriens állásfoglalása az olasz hadügyminiszter ellen. 
2. Az olasz király szabadkőművessége. C.) Svájc : A fr iburgi 
(svájci) katholikus egyetem hi t tudományi tanrendje . D.) Francia-
ország : Barthou a tanítók szindikátusai ellen. E.) Portugália : 
Portugália eltörölte a vatikáni portugál nagykövetséget. F.) Nagy-
Britannia : Hír a caldey-i bencésekről. G.) Japán: Katholikus 
egyetem Tokioban. H.) San-Domingo köztársaság: Az érsek-elnök 
lemondása. — VIII. Vegyesek: Nemzetközi munkásszövetség ke-
resztény alapon. — IX. Könyvszemle. 

Hit és teológia. 
Irta : PROHÁSZKA OTTOKÁR DR. székesfehérvári püspök. 

A hit nem teológia, mintahogy az élet nem 
biológia; hanem a hit is s az élet is titokzatos 
valóságok, melyekről van tudomány s az egyi-
két biologiának s a másikát teologiának hivják. 
A teológia tárgya a nálunk «letett jó kincs» s a 
bennünk megnj'ilatkozó természetfeletti világ, 
melynek alapvető s iránytadó megnyilatkozás ahit. 

A hit tehát természelfeletti életenergia s an-
nak megnyilatkozása. Le van benne foglalva az 
Istentől felvilágosított s a kedélyében s akara-
tában megindított, egész lélek. Értelmisége vi-
szonyban áll a kinyilatkoztatott igazságokhoz, 
melyekből ha ért is valamit, de titoktartalmukat J * 

ki nem meríti ; krédóba foglalja öntudatának 
értelmi tartalmát ; azzal vigitál magának s abból 

veszi kiindulásait s cselekvésének motívumait. 
De a fő s a döntő momentum e lelkületben 
nem az, amit dialektikánkkal kifejezésre hoz-
hatunk, hanem az az elszántság s az az oda-
adás, mellyel a «pius credulitatis aff'ectus»-t 
követve Istenhez értünk s benne megnyugod-
tunk. Ez öntudatban átadjuk magunkat az előt-
tünk felvillanó lénynek, melyet azonban csak a 
bennünk kigyuladó világosságon át láthattunk 
meg, mert istenit csak isteni láthat s a kinyi-
latkoztatást is a maga isteni jellegében, csak a 
lélekben kigyuladó isteni felvilágosítás által is-
merhettük meg. Ugyancsak ez öntudatban biza-
lommal, mondhatom, önmagunkat feledve, tapa-
dunk a magát kinyilatkoztató, tehát velünk köz-
lekedő, felsőbb valósághoz. Lelkünk beleömlik 
a kinyilatkozó, azaz jobban mondva, a meg-
nyilatkozó mélységbe lényének s létének, vá-
gyainak s céljainak gravitációjával, igényeinek 
s várakozásainak s egész érzelmi életének súlyá-
val. Amíg csak okoskodtunk, de át nem adtuk 
magunkat, amíg csak néztünk s észleltünk, de 
nem tapadtunk s nem egyesültünk: addig nem 
hittünk, addig nem volt természetfeletti életünk. 
Ha törekedtünk is látni, ha fontolgattuk is a hit 
s az odaadás motívumait, mindez az értelmi 
munka csak az utat kavicsozta, melyen a lélek 
a mélységhez járjon, mindez csak a folyam, az 
életfolyam ágyát vájta a végtelenség óceánja 
felé; de hogy az öntudat életfolyama beömlött-e 
az istenség óceánjába, az nem a folyamágyon 
fordult, hanem azon, hogy az öntudat folyama 
megéreztesse a mélység vonzását úgy, hogy von-
zatva bár, de nem kénvszerítve követte azt s 7

 KJ 

megtapasztalta az Isten s a lélek egyiivétartozá-
sának boldogító érzetét. Ez odaadásban lett neki 
azután megnyugvása és biztonsága, ez odaadás-
tól lett mélysége és bensősége, s ha ezen oda-
adásban érintetlenül s szűziesen megáll, ha a 
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kétely érintéseit s a tagadás hűtlenségeit kizárja, 
akkor maga az Isten dolgozik majd indulatai-
nak s érzéseinek kimélyítésén ; ő inspirálja 
finomságát s érzékenységét; ő neveli a tettre s 
áldozatra való rátermettségét. Ez az az isteni 
lelkület s érzület, melyet hitnek, virtus theo-
logica-nak hivnak. 

E pszikologiai csodavilág körül természete-
sen sok dolga akad a reflektáló észnek; szét-
szedi e pszikológia elemeit, megfigyeli járását s 
indítóokait; észleli elváltozásait s a lélek életé-
nek más köreihez való viszonyait; figyelmét for-
dítja a hit tárgyát alkotó kinyilatkoztatásra ; 
okoskodik, következtet s rendszerekbe foglalja 
ismereti tartalmát. E teológiának megvannak a 
maga elvei; vannak változó irányzatai és divat-
jai is, aszerint amint a nagy tehetségek más-
más oldalról iparkodnak megközelíteni a kinyi-
latkoztatott igazságot vagy a hivő léleknek belső 
világát s új meglátásaik szerint ú j megoldásait 
adják a problémáknak. De mindez csak tudo-
mányos, értelmi munka, mely éppen azért má-
sán viseli a változó idők s a divatos filozófiák 
nyomát. Ez az értelmi munka a kutató s követ-
keztető észből való ; ellenben az a «virtus theo-
logica» — mint a neve is mondja — Istenből 
való, belőle fakadó érzület s lelkület. A teológia 
gondolatok s tanok rendszere; ellenben a hit 
«szellem és élet». Ezt a «szellemet és életet» az 
Isten lelke nem szabja a tudás s belátás mér-
tékeihez, s szerény intellektuális készültség is 
mély s erős hittel járhat. Ezt leginkább abból 
látni, hogy lehetnek nagy, tudós teológusok, kik 
nem igen tűnnek ki a hit szellemében s az élet 
szentségében. Gondoljunk csak assziszi-i szent 
Ferencre, aki bizonyára nem volt oly teológus 
mint Duns Scotus, de akinek hitét századok cso-
dálják. 

Igen, századok csodálják, mert nemcsak he-
gyeket, de világot mozgatott, s mert hivatása 
van minden korban a világ megmozgatására ! 
Mi is mozgathatná meg azt más, mint az élet s 
mi mozgathatná meg hevesebben, mint a leg-

ÄNGSTER JÓZSEF és FIA 
orgona- és harmonium-gyár, PÉCS. 

O O Alapíttatott : 1867. évben. O O 
A bpesti Bazilika nagy orgonájának épitői. 

Csak első dijakkal kitüntetve. 
Pécst orsz, kiállításon legelső díjjal, állami aranyéremnél kitűntetve. 

mélyebb, a legfrissebb s a szivekből folyton-foly-
ton fakadó élet?! 

A hitnek ugyanis folyton-folyvást fakadó 
életnek kell lennie; forrásainak folyton kell lük-7 J 

tetniök, gyökereinek folyton kell hajtaniok s 
mint folvton meginduló s öntudatba kiáradó o 
érzésnek kell bemutatkoznia. Mikor ezt a foly-
tonosságot hangoztatom, azzal nem azt akarom 
mondani, hogy az öntudatban nincs pihenés, 
hanem csak azt, hogy annak az öntudatnak min-
denkiben aktívnak s elevennek kell lennie, mely 
tényleg reagál és érez és hevül. Erre nézve O O 
mondotta az Úr Jézus : «Aki hisz énbennem, 
élővíz patakjai folynak majd belőle» (Ján. 7, 38.) ; 
vagyis a hit nem száraz gondolat, nem ránk 
maradt fogalom és nézet, nem belénk száradt 
hagyomány, hanem fakadás, folyás, lüktetés, a 
lelket s az öntudatot átjáró érzés. Krisztus ele-
ven vizei nem lehetnek az emlékezet lenvoinatai, J 7 

nem a dialektika gondolatgyakorlatai, hanem az 
Istentől felkavart öntudat emelkedései. Az élő 
hit öntudata, nem mint az ismeretek s nézetek 
öntudata, nem is mint emlékezés és konstatálás, 
ugyancsak nem mint régi formulák leltára mu-
tatkozik be ; hanem mint az Isten gondolatain 
való felnyilalás a magasba, azután megint mint 
erős, csendes, boldogító megnyugvás vagy mint 
világfölénves odaadás és elmerülés. Ezt az ön-O 
tudatot meleg érzés dagasztja, a végtelen Isten-
nel való közös látás s tudás öröme, s melyben 
az ember fellelkesül s felbátorodik az istenség-
ből reá eső fényektől ; ezeket felszívja s mint 
világot legyőző erőt megtapasztalja. Igy lesz a 
hit élővíz, élő élet folyama. Iparkodom azon, 
hogy minél többször felkeltsem, s hogy fakadjon 
Istentől érintett lelkemből, s valahányszor fel-
fakad bennem, mindannyiszor átélem s megta-
tapasztalom fakadásában s frisseségében. Nem 
azért van bennem, mert emlékszem rá, hogy 
volt valamikor bennem, hanem mert most ta-
pasztalom meg s élvezem át. A tegnapi hitből 
ma nem élhetek, mintahogy nem a tegnapi élet-
ből élek ma. Az isteni mindig mai, mindig actus 

Ajánlják kitűnő hangu és erős szerkezetű 
légnyomatu és elektromos berendezésű 

ORGONÁIKAT 
a legjutányosabb árak mellett, művészies 
kivitelben, o o o Raktáron kitűnő hangu 
harmoniumok minden nagyságban. 

i Elektromos fujtató készülékek. Árjegyzéket kívánatra ingyen. 
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purus ; ha van s amikor van isteni életem, úgy 
az mindig csak jelenvaló öntudatomban fakad. 
Élő víz, tehát most fakad ; most folyik. S így az 
én hitem az én most emelkedő, a bizalom s 
megnyugvás érzelmeivel Istenhez most forduló, 
hozzá most tapadó életem. 

Mily különbség van a teologia tudása s a hit-
nek fakadó élete közt! Ez életnek a gyökere s 
a forrása voltakép az Isten. Igaz, hogy lelkemből 
való s a lelkemé, hiszen az én életem ; másrészt 
azonban a hitnek természetfeletti gondolataiban 
s emelkedéseiben magának az Istennek erői fa-
kadnak, melyeket kegyelemnek hivunk. A mieink 
ezek az érzések, de Isten közli magát, s az ő 
benyomásait vesszük bennük; kapcsolatba lép 
személyesen velünk s az ő erejétől s jelenlététől 
átszellemülve lükteti ki a lélek az öntudat fel-
színére a mélység e gyöngyeit, a természetfeletti 
élet megnyilatkozásait. E megvilágításban így 
egészítjük majd ki az Úr Jézus fent idézett sza-
vait: aki bennem hisz s akiben én, épp mert 
hivem, élek s hatok, abban az isteni erő a lélek 
életmozzanataiban, életindulataiban, életfakadá-
saiban mint kifogyhatatlan s kimeríthetetlen 
energia lüktet, melyet legalkalmasabban az «élő 
vizek patakjaihoz» hasonlíthatok. 

E fakadó életáramok tudnak aztán termé-
kenyíteni, tudnak áldást s üdeséget árasztani ; 
hivatásuk s küldetésük van a világ felébreszté-
sére főleg azáltal, hogy az élet elevensége s a 
fakadó lélek tavasziassága megérzik rajtuk. Állott 
vizeket senki sem szeret; de a folyóvizek s élő 
források annál inkább vonzanak ; vonzanak bi-
zonyára azért, mert az ember élete hasonlít 
hozzájuk s mert kifogyhatlan, friss fakadásuk-
ban s folytonos mozgalmasságukban természe-
tének legmélyebb törvényére ismer; neki is 
ilyennek kell lennie. 

De az életnek előnye s fölénye minden tu-
dás felett s nevezetesen a hitnek fölénye minden 
teológia felett abban áll, hogy maga ez a tudás, 
maga ez a teológia az eleven életet csodálja és 
tiszteli s a legnagyobb szolgálatot akkor s azál-
tal akarja a világnak megtenni, mikor rámutat 
az élő hitre, mint az absztrakt gondolatot s 
szisztémáit messze felülmúló valóságra, mikor 
elénk áll s bevallja : «nem én vagyok az, akire 
vagy amire nektek szükségtek van, hanem ebben 
az esetben is, az, amit kerestek, szivetek mélyén, 
hamisítatlan egyéniségtekben rejlik. Az élő for-
rások bennetek nyilnak, Isten fakasztja azokat; 
örüljetek nekik s élvezzétek hálás, lelkes öntu-

dattal.» Szent igaz — s erről mélységesen meg 
kell győződnünk saját tapasztalatunk révén is — 
hogy a lelki élet fakadó vízere, az eleven hit 
lüktető öntudata, többet ér, mint a filozófiák s 
teológiák óceánjai. S ezzel nem becsmérlem a 
tudást s nem azt mondom, hogy a hit a tudo-
mányt kiemeli nyergéből és leszereli talán ; szó 
sincs róla; csak értékelni akarom a való, me-
leg, természetfeletti életet s gondolom, hogy ezzel 
is csak Szent Pál szavát nyomósítom : «Krisztus 
lakjék hit által sziveitekben, hogy felfoghassá-
tok, melyik a szélesség és hosszaság, a magas-
ság és mélység, és tudhassátok a Krisztusnak 
minden tudományt felülhaladó szeretetét.» (Efez, 
3, 17.) 

A budapesti theol. fakultás legújabb be-
kebelezett doctorai. A budapesti Egyetem Hittu-
dományi Kara május hó 26-án tartott VIII. rendes 
ülésében: Babura László dr., budapesti központi 
papneveidei lelkiigazgatót, Mössmer József dr., pápai 
kamarás, pazmaneumi tanulmányi felügyelőt, Pataki/ 
Arnold dr., nagyváradi theologiai tanárt, Pécsi Gusz-
táv dr., esztergomi theologiai tanárt, Sipos István dr., 
pécsi theologiai tanárt és Wiedermann Károly dr., 
esztergomi theologiai tanárt a theologiai irodalom 
és a papnevelés terén szerzett érdemeik elismeréséül 
bekebelezett doktorokká választotta. 

Theologiai irodalmunk ezen jeles munkásainak 
kitüntetéséhez, kiknek legtöbbje lapunknak is nagy-
rabecsült munkatársa, a mi lapunk is melegen gra-
tulál. 

H E J 
EB II. A Z O R O K V A R O S B O L EB 

Zarándokok fogadtatása a Vatikánban. 
Május 29-én 1200 firenze-i zarándok Mistrangelo 
firenze-i érsek vezetése mellett a Vatikánba vonult 
és a Vatikánnak egyik udvarában («Cortile San 
Damaso») gyülekezett, ahol még más 1000 főnyi 
közönség is egybegyűlt. A nagyszámú zarándok-csa-
pat fogadtatása is ezen udvarban ment végbe és 
pedig úgy történt, hogy a Szentatya és kísérete a 
Vatikán első emeletére vonult és ott a Damasus-
udvarra nyiló erkélyre ment ki, és, miután a pápai 
testőrségnek zenekara a pápai himnuszt eljátszotta, 
a Szentatya, erős és biztos hangon, az apostoli áldást 
mondotta el a térdreborult tömeg felett, amely az-
után hangos «evviva»-kkal üdvözölte a pápát, ki 
rövid tartózkodás után pár köszönő szóval és kéz-
intésével búcsút vévén a tisztelgőktől, visszatért lak-
osztályaiba. 
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A Szentatya e l s ő sétája a vat ikáni kert-
ben . A Vatikán csodaszép kertje, amelynek helyén 
terültek el egykoron Nero császárnak kertjei («égő 
fáklyák»), már több hónapja nem láthatta urát, a 
pápát. Egészsége most végre helyreállván, május 26-án 
első ízben kereste fel a vatikáni kertet és pedig azon 
az alagúton át, amelyet tavaly építettek és amely 
a Vatikán Belvedere-udvarából kiindulva a jelenlegi 
képtár alatt és a «Via delle Fondamenta» alatt átve-
zet a Vatikán kertjébe. Az alagút 30 méter hosszú 
és olyan széles, hogy a Szentatya kocsin teheti meg 
benne az utat. Az alagútat azonban nem is azért a 
kényelemért építették, mert hiszen egy másik uton 
(S. Damaso-udvarból a Via delle Fondamentára és 
innét a kertbe) eddig is kocsin juthatott volna a 
Szentatya a kertbe, de a Via delle Fondamenta és a 
képtár kijárata előtti térség földszine mindig turis-
táktól és a bérkocsiktól hemzseg, ami ezen útnak 
használatát a Szentatyára nézve alkalmatlanná tette. 

E g y bo ldoggáavatás e lőkész í t é se . Rencurel 
Benedicta-nak, a Szent-Ferenc-harmadrend egyik tag-
jának, boldoggáavattatása ügyében a Ritus-Congre-
gatio 1913. május 27-én előkészítő ülést («congrega-
zione nuova preparatoria») tartott, amelyen afelett 
döntöttek, vájjon az említett szentemlékű nőnek eré-
nyei elérték a hősiesség fokát? 

Az olasz á l lam a pápai motupropr io sze-
rint redukál ja a po lgár i lag köte l ező ü n n e p e k 
számát . Olaszországban az 1869. okt. 17. körren-
delet és az 1874. jun. 4. törvény szerint polgári 
kötelező ünnepek voltak: a vasárnapok, karácsony 
első napja, újév, epifánia, áldozó-csütörtök, Űrnap, 
Szent Péter és Szent Pál ünnepe, Nagy-Boldogasz-
szony, Kisasszony- és Szeplőtelen Fogantatás ünnepei, 
Mindenszentek ünnepe, valamint a helyi búcsuün-
nepek. Tehát karácsony, húsvét és pünkösd más-
napjai Olaszországban eddig sem voltak már polgári 
ünnepek, amiről elég megbotránkozással vettek tu-
domást a húsvét hetében Rómában időző idegenek. 

Most Finocchiavi-Apvile igazságügyminiszter a sze-
nátusban egy törvényjavaslatot nyújtott be az ünnepek 
redukációjáról; azzal az indokolással, hogy az 1911. 
július 2. <íSupremi disciplinae» motuproprio az egyházi 
kötelezettséget illetőleg eltörölte az eddig a polgári 
kötelező ünnepek közt levő Űrnapot, Kisasszonynapot 
és a búcsuünnepet ; továbbá azt is felhozza a mi-
niszter, hogy a kereskedelmi kamarák és az iparo-
sok és kereskedők egyletei ismételten sürgették a 
polgárilag is kötelező ünnepek számának redukálá-
sát, tekintette] a modern gazdasági élet viszonyaira, 

nevezetesen arra is, hogy a munkások munkaszüne-
tének minimumát más törvények úgyis biztosítják. 
A miniszter által benyújtott javaslat szerint a kor-
mány felhatalmazást kapna az ünnepek számának 
alkalmas redukálására. 

Mindenesetre érdekes, hogy az olasz állani a 
pápai motuproprio-nak polgári uton ilyen gyorsan 
érvényt szerez. Persze kérdés, nem törlí-e majd az 
összes, hétközbe eső ünnepeket? 

A római l e n g y e l h o s p i t i u m orosz k é z e n . 
Rómában a « Via delle botíeghe obscure»-n fekszik a 
lengyel hospitium és templom a Rómába jövő len-
gyel zarándokok szolgálatára, amelyet XIII. Gergely 
1575-ben alapított és Hosius biboros, majd pedig 
Anna Jagellonska lengyel királyné ujabban gazdagí-
tott. A XVI. század végén Radzivil György bibornok 
a hospitium-ot Szent Szaniszló-nak, Lengyelország 
védőszentjének oltalma alá helyezte, innét van a 
templom és a hospitium mai neve: S. Stanislao dei 
Polacchi. 

Ez a lengyel telep természetesen lengyel igaz-
gatás alatt volt addig, míg Lengyelország fennállott; 
ennek felosztása után azonban orosz kézre került és 
hanyatlásnak indult. I. Sándor cár ismét felkarolta 
ügyét, az alatta megkötött 1818. évi orosz konkordá-
tumban is szó van a hospitiumról, amelyet továbbra 
is lengyel pap igazgatott. 1830 óta azonban (lengyel 
szabadságharc) az orosz kormány a lengyelek kezé-
ből kivette a hospitium vezetését és eleinte a Vati-
kán mellett levő orosz követségre bizta, majd az 
intézet élére pedig egy katholikus orosz papot helye-
zett. Nemrég halt meg ez az orosz pap, Ostromoff, 
és utódja ismét egy orosz lett, Propalamis, aki nem 
is a régi Lengyelország területéről való, hanem vilna-i, 
sőt ezen is feiül még a lengyelek nemzetiségi ellen-
felei, a litvánok közül való. 

E g y e g é s z e n új breviarinin-kiadás . Az 
utolsó két évben a Breviárium Romanum «új» ki-
adásai igazán szólva régibb kiadások voltak némi 
újabb toldalékkal, miért is nem voltak könnyen át-
tekinthetők és a breviáriumozás új rendjét összhang-
zatosan nem tüntették fel. Most végre örömmel ol-
vassuk a római lapokból, hogy a Desclée et C. cég 
egy egészen újból szedett kiadást bocsát közre, mely-
ben a beosztás és minden szöveg a «Divino afflatu» 
bulla (1911. nov. 1.) utasításai szerint van elhelyezve, 
ami főleg a rubrikák szövegére nézve fontos; az 
előző «új» breviáriumoknál a «Proprium de tem-
pore» és «Proprium Sanctorum»-nál, még régi rub-
rikák zavarták az egyöntetűséget. Az új tipusú bre-

Hemopatiai gyógyintézet Asthma, köszvény, görvélykór, idült és nehéz szív-, 
gyomor-, máj-, vesebajok és súlyos idegbajok (para-
lysis, tabes, álmatlanság) gyógyítására berendezve. 

„ j á „ n z • « •• * « a . Bejárú betegek részére. Mérsékelt árak. Bevált, ki-Budapesí, V., Vaci-koruf 18. sz. I. — próbáit kezelés i = = = = = 
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viarium 16° nagyságban (15 cm. magas) jelent meg. 
egy-egy kötet (összesen négy van) súlya 220 gramm, 
amely alak és súly utas-breviáriummá teszi alkal-
matossá. Ára: fűzve 24 lira, bőrkötéssel és arany-
metszéssel 42 lira. Kapható hozzá a római egyház-
megye (a S. C. R. 1913. febr. 4. decr.-a által jóváha-
gyott) «Proprium»-a is, amelynek helyét természe-
tesen más egyházmegyékben a megfelelő «Propri-
um»-ok fogják elfoglalni, ha lesz ilyen Proprium-uk. 
Hazánkban Esztergom most kapta meg az aproba-
tio-t a maga (redukált!) propriumához. 

A római felsőbb egyházi zeneiskola első 
fel lépése. Rómában 1911 óta, az olasz Szent-Cecilia-
Egyesúlet szorgalmazására fennáll egy pápai intézet 
a gregorián ének és az egyházi zene művelésére, 
amelyen elméleti és tanári diplomákat is lehet sze-
rezni gregorián énekből, zeneszerzéstanból és orgona-
játékból. Az intézetet X. Pius pápa 1911. november 
4-iki brévéjével hagyta jóvá. Az intézeten előadják 
az említett szakokat és az azok alapjául szolgáló 
elméleti és gyakorlati tárgyakat. Az intézet élén Ang. 
Santi S. J. áll mint prezidens, Boezi lovag pedig, 
mint igazgató, Casimiri pedig, mint karnagy. Az 
intézetet főleg egyháziak látogatják, a különféle ró-
mai kollégiumoknak világi vagy szerzetes papnöven-
dékei. 

Az első nyilvános fellépését az intézet május hó 
30-án tartotta, amikor a Cancelleria Apóst, épületé-
hen több bibornok, sok praelatus és más előkelő 
személyekből, férfiakból és nőkből álló közönség 
előtt dús polifon programmot adtak elő. Az ének-
számokat a német-magyar, lengyel, spanyol, ír, skót 
kollégiumoknak és a római, valamint a vatikáni 
szemináriumoknak növendékei adták elő elismerést 
érdemlő precizitással. Az énekünnepélyt P. Santi-nak 
beszéde vezette be, amelyben röviden ismertette az 
egyházi ének történetét és az előadásra kerülő dara-
bok természetét. 

III. TUDOMÁNYOS CIKKEK, ^ e*> c/o 
KÖZLEMÉNYEK, ÉRTEKEZÉSEK 

Őrizzük hitünket! II. közlemény. 

A hit parancsol, tilt, behatol oda, ahová be nem 
hatolhat senkisem, a világ szeme elől elrejtett leg-
titkosabb gondolatokba, vágyakba; elsőséget, vezető-
helyet, a kormányrudat követeli magának épen ott, 
ahol az embernek emberi mivolta keresendő: a 
szellemi, a lelki életben. És amiről a hit egyszer 
kimondja, hogy «est verbum Dei» (Isten szava), ott 
más ítélet nem lehetséges; amiről egyszer kimondja, 
hogy «non licet» (nem szabad), ott felebbezésnek 
helye nincsen. 

Dehát mikor épen a korlátokat nem szereti a 

vágyaitól vezérelt ember, mikor épen a megkötött-
ség az, amit terhesnek talál! A teória nem vesze-
delmes, csak a szentesítés maradna el! Itt lép fel a 
kísértés a fék lerázására, mely aztán a legkülönbö-
zőbb rendszerekre vezethet. 

Végelemzésben mi egyéb az antinomizmusnak 
története a régi gnosztikusoktól kezdve a középkori 
katharokon, albigenzeseken, a szabadszellem fivé-
rein s nővérein keresztül, keresztül a XVI. század-
beli antinomistákon egészen az újabbi materialisz-
tikus, pantheisztikus, skeptikus filozofiáig, mint harc 
és gyűlölet a keresztény hit adta kötelező törvény 
ellen? Vagy Prequet és Quentin libertinistáknak tana 
egész szörnyűségében nem a keresztény hit elleni 
viaskodás? De a lázadásra hajló ember nem is keres 
mindig sokáig a tudomány vagy hit látszatába vala-
hogyan burkolózó rendszert; egyszerűen visszakíván-
kozik a féktelen pogányságba. Hiszen már egészen 
úgy hangzik az az elv, hogy az érzékiség a természet-
nek duzzadó ereje (vigor), melyet nem elfojtani, hanem 
szabadjára kell ereszteni. 

Igaz, hogy a természetes valláserkölcsi igazságo-
kat az ész kinyilatkoztatás nélkül is megtalálhatja, 
s így hit nélkül is felelősség terheli az embert; 
ámde ha Isten kinyilatkoztatott szavával el tud bánni, 
mennyivel inkább a természet szavával ; az ember 
önmagával szemben tud mindig lenni akkora védő-
ügyvéd, mint amekkora ügyész. 

Igaz, hogy a hit el nem muló boldogságnak 
alapjait rakja le s boldogságot szomjazó szivünket 
a kielégülést nyújtó, soha el nem apadó forráshoz 
vezeti; igaz, hogy bennünket a világ Urának, kinek 
csak gyenge nyoma ez az egész mindenség, tesz 
örököseivé; igaz, hogy azért a lemondásért, azokért 
az áldozatokért, melyeket tőlünk itt kíván, gazdag, 
minden várakozást meghaladó kárpótlást nyújt egy 
egész örökkévalóságban ! 

De hát a nyugodt lelkiismeret örömein s béké-
jén kívül a többi csak Ígéret nekünk itt s a birtokba-
lépés csak a halál után lehetséges. 

Ezzel szemben ott van a földi élet boldogságá-
nak káprázata! Nem tagadható, hogy az ember 
eszével, energiájával, ügyességével, munkájával elég 
kellemes otthont teremthet magának itt a földön ; 
értelmességével, vagyonával minden elképzelhető ké-
nyelmet biztosíthat magának, a szórakozásnak ezernyi 
alakjaiban legválogatottabb kedvteléseit elégítheti ki. 
S mindezt sokszor anélkül, hogy erkölcstelen, gonosz 
eszközökhez kellene nyúlnia akár a megszerzést, akár 
a birtoklást vagy élvezést illetőleg. 

Rt létrejöhet az a szerencsétlen álláspont, hogy 
ha nem is épen szükségtelenségét, de feleslegességét 
érezze annak, hogy egy láthatatlan, messze távolban 
álló jövőnek gondolatával, eszméivel zavartassa meg 
magát. De teherként is mutatkozhatik ilyenkor a 
hit, amennyiben parancsaival, kötelességeivel meg-
zavarja ezt a kéjelgést e földi boldogságban. 
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De minő lesz a helyzet, ha ez a földi boldogság 
nincsen ugyan meg, de megszerezhető az eszközök-
ben való válogatás nélkül ; ha veszendőben van 
ugyan, de megtartható mindennemű tekintet kizá-
rásával I 

Ilyenkor a hit útban van, alkalmatlan és ellen-
szenves, melytől legjobb megszabadulni. 

Mennyire komolyan veszedelmes dolog ez, mu-
tatják az epiknreizmus gyűjtőnév alatt összefoglal-
ható mozgalmak a kereszténység első századaitól1 

kezdve némi szünetelés után keresztül a XVII. és 
XVIII. századon egészen a Bentham (f 1832.) uti-
litarista iskolájáig, Herbert Spencerig, a szabadgon-
dolkodókig. 

Igaz, hogy a hit szigorú osztó igazságot tanít; 
azt tanítja, hogy mindenkinek számot kell adnia 
Isten előtt tetteiről, életéről; mindenki tettei szerint 
veszi el jutalmát s büntetlenül senki nem szegheti 
meg Isten törvényét. 

Ámde a hit itt is a teljes kiegyenlítést a halál 
utánra teszi át. 

Mit mutat az élet sokszor? A hivő szenved, a 
hitetlen örül; a hivőt csapások snjtják, a hitetlen 
szerencsés; a hivőt elnyomják, a hitetlen emelkedik. 
Szóval: « . . . mindnyájan, kik ájtatosan akarnak élni 
Krisztus Jézusban, üldözést fognak szenvedni.»2 Ez 
talán a legérzékenyebb pont, ez teszi legjobban pró-
bára az embert. 

A jó és rossz problémájának helytelen felfogása 
csakugyan kétségbe vonta vagy tagadta az isteni 
gondviselést. így jött létre a gnosztikusoknak és 
manicheusoknak dualizmasa (a jó és rossznak két 
legfőbb elve), a fatalizmus sokféle alakjában egészen 
a legmérgesebb pesszimizmusig. 

íme, mennyi veszedelem fenyegetheti hitünket, 
ha csak bensőnkre nézünk ; hány ellensége van még 
kívülről ? 

A hit- vagy vallásgunyolás sokféle módozatai 
könyvben, újságban, képben, színházban ; a sok rossz 

1 S. Augustinus. Confess. 6, 16. «... Epicuruni acceptu-
rum fuisse palmam in animo meo, nisi ego credidissem post 
mortem restare animae vitám et fructus meritorum, quod 
Epicurus credere noluit». (Epicurus győzött volna lelkemen, 
lia nem hittem volna, hogy a halál után él a lélek, ha nem 
hittem volna az érdemek értékét, amit Epicurus nem akart 
hinni.) 

2 2. Tim. 3, 12. 

példa némelykor még olyan helyről, ahol az ellen-
kezőjét kellene várni. 

Es ha a hit megingott, kifordult sarkaiból egy 
egész világ; ha a hit kialudt, kialudt az életnek 
homályos és rejtelmes utain keresztül vezető fényes 
csillagunk, melyet újra kigyújtani oly igen nehéz. 

Mennyire kell imádnunk Istennek bölcseségét s 
irgalmát azért, hogy az egyszer megadott hitet nem 
veszi el tőlünk minden bún miatt; a hitet csak 
az eretnekség és hitetlenség bűne oltják ki. 

A hitnek kiveszése egy csapásra a pogányság 
sötétségébe vetne vissza bennünket. «Az erős és ele-
ven hit szent erényeknek, jámbor cselekedeteknek 
és számtalan érdemnek soha el nem apadó forrása ; 
minden nagy, ami valaha Istennek dicsőségére és az 
embernek üdvére történt s történik, ezen megszen-
telt talajból eredt, a természetfeletti hit napjának 
melegítő fénye mellett virágzik».1 

Hense Boudonnal úgy tartja, hogy a hit elleni 
kísértés valószínűleg a legkeserűbb és legrettenete-
sebb szenvedés. 

«Ilyen állapotban honnan jöjjön a vigasztalás? 
A földről? De hát a föld ezt nem adhatja. Az égből ? 
De hát, mikor úgy túnik fel, mintha nem is léteznék. 
A jelen élet adja azt? Hiszen épen a jelen élet az, 
mely a szenvedést, keresztel okozza. A túlvilági élet 
adja ? Hiszen úgy látszik, mintha nem is volna ilyen 
s hogy mindaz, amit a hit róla tanít, csak üres rém 
s esztelen koholmány».2 

Minden azt súgja lelkünknek, hogy őrizzük meg 
hitünket ! 

Mindenekelőtt kerülnünk kell a hit veszélyeit. 
Mutatkozzanak azok könyvben, a tágabb értelemben 
vett sajtóban, körökben, társaságokban, az emberi 
szellem munkájának bármely terén: csak egy jel-
szavunk lehet, hozzánk méltó csak az, ami szorgos 
selectio (selejtezés) után hitünk szerint van, azzal 
megegyezik. 

Nagy gondot kell fordítanunk a bennünk szuny-
nyadó szenvedélyek megfékezésére s a nemtelen 
hajlamok megtörésére. A kevélység, gőg, nagyravá-
gyás még Isten előtt sem hajlik meg. A gyönyör- s 
élvezethajhászat, paráznaság gyönyörei érdekeikkel 
mindig összeegyeztethetetlennek fogják találni a hitet. 

1 Dr. Friedrich Hense : Die Versuchungen und ihre 
Gegenmittel. Herder, 1902. 238. 1. 

s I. m. 240. 1. 
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Szóval: a hitnek legjobb oltalmazója a hit sze-
rinti élet. 

Van szerencsére egy gondolatunk, mely mindig 
előttünk lebeg s csak nagy erőszakoskodással hes-
segethető el: az elmúlás gondolata. Saját magunk-
nak változása, az óramutató mozgása s minden kö-
rülöttünk ezer alakban ezt tartja elénk. Ezt a gon-
dolatot ne kergessük el, ez segíthet bennünket hitünk 
megtartásában. Ha minden kényelmünk, kedvtelésünk, 
kincsünk s gyönyörünk elmúlik ; ha mi egykor mind-
ezektől megválunk, hogyan tegyük meg ezt a lépést ? 
Legyen ez ugrás a sötétbe? Vagy nincsen a halál 
után semmi sem? Honnan és a bizonyosság milyen 
fokával tudja azt, aki ezt állítaná? Ha van a halál 
után élet, mi lesz akkor? Útbaigazítást, vigasztalást, 
megnyugtatást csak a hit adhat. 

Imádkozni mindenki tud; imádkozzunk a hit 
ajándékáért vagy mint az apostolok: «És az apos-
tolok mondták az Úrnak : öregbítsd bennünk a hitet»,1 

vagy mint az evangéliumi ember: «És azonnal fel-
kiáltván a gyermek atyja, könyhullatásokkal mondá : 
Hiszek Uram ! segíts az én hitetlenségemen».2 

Czilek Balázs dr. 

Jlntialkoholizmus és egyházias szellem. 
A Religio utolsó számában sürgős nyomatékkal 

igyekeztünk felhívni a figyelmet arra a tényre, hogy 
a kath. papság antialkoholista mozgalmától mind-
addig nem várhatunk kielégítő eredményt, amíg e 
téren is az előbb cselekvő és aztán tanító Jézus pél-
dáját — «coepit Jesus facere et docere» — nem 
követjük. 

Az antialkoholista mozgalom ellen felhozni szo-
kott érvek némelyikével is megismerkedtünk a mult 
alkalommal. 

Hanem a flloalkoholisták nem hagyják magukat 
oly könnyen meggyőzetni. Mikor már nincs más 
érvük, előkerül a Szentírás is az alkohol védelmére. 
Pedig csak arra ne hivatkozzunk ! Mert minden idé-
zett helynek tizet lehet szembeállítani. 

Az Úr Jézus is bort ivott, mondják az alkohol 
védői; első csodáját a víznek borrá változtatása által 
cselekedte. Tényleg ivott az Üdvözítő is bort, persze 
rendkívül keveset, mint ez keleten általában szokás. 
De a kánai csodáját csak azért cselekedte, hogy jó-
lelkű embereket zavarból mentsen ki. Egy szóval 
sem helyeselte a borivást, arra ellenben figyelmez-
tetett, hogy «vigyázzatok magatokra, nehogy elnehe-
zedjék szivetek mámor és részegség által» (Luk. 21,34.). 

De hiszen bort használt az Oltáriszentségnél is! 
Igaz; de a rituálé előirásai csak nem normák a 
magánéletre ? Vagy akkor hát miért nem kenekedünk 
olajjal, hiszen az utolsó kenetnél olajat használunk! 
És vegyük csak egyszer nyugodtan fontolóra, vájjon 

i Lukács 17, 5. 2 Márk 9, 23. 

nem emelné-e áhítatunkat az Oltáriszentség iránt, 
nem menekülnénk-e könnyebben a reánk úgyis oly 
sok alakban leselkedő mindennapiságtól, megszokás-
tól, lia a szentmisén kívül bort egyáltalában nem 
vennénk magunkhoz. 

De hiszen a Szentírásban van, hogy a bor meg-
örvendezteti az ember szivét! — halljuk a további 
ellenvetést. Csakhogy az még többször benne van, 
hogy ez az öröm mily könnyen fajul el és válik ve-
szélyessé. «Ne nézd a bort — figyelmeztet a Példa-
beszédek könyve (23, 31. 32.) — mikép sárgállik, 
midőn színe az üvegben ragyog; édesdeden megyen 
be, de utoljára megmar, mint a kígyó, és mint a 
basiliskus, mérget áraszt.» És ha az angyal azt hir-
deti Zachariásnak, hogy fia «bort és részegítőt nem 
iszik» (Luk. 1, 15.), ezzel csak életszentségét akarja 
kiemelni; amint már az ószövetségi törvény meg-
követelte, hogy «mikor a férfiú vagy asszony foga-
dást tesznek, hogy megszenteltessenek... bortól és 
mindentől, ami részegíthet, tartóztassák meg magu-
kat.» (Num. 6, 2. 3.). Az anyaszentegyház is csak di-
cséretképen említi néhány szentjéről a breviárium-
ban, hogy minden részegítő italtól tartózkodott. 

Előszeretettel szokták Szent Pál tanácsát is em-
legetni, aki Timotheusnak kevés bor ivását ajánlotta. 
De azt már nem teszik hozzá, hogy a gyomorbaja 
és betegsége miatt: «propter stomachum tuum et 
fréquentes tuas infirmitates» (I. Tim. 5, 23.). Meg 
miért nem idézik mindjárt a Lev. 10, 9.-et is, ahol 
Isten megparancsolja Aaronnak, hogy bort vagy ré-
szegítő italt ne igyék, mikor belép a tabernáku-
htmba! Vájjon Az, aki az ószövetség papjának ezt 
parancsolta, nem látná-e örömmel az újszövetség 
papjaiban a teljes absztinenciát? Annál is inkább, 
mert «bujaságra vivő szer a bor, és háborgó a ré-
szegség; aki ezekben gyönyörködik, bölcs nem leszen» 
(Péld. 20, 1.). «A bor megcsalja az ivót» — mondja 
Habakuk próféta (2, 5.). Bujaság van benne — írja 
Szent Pál apostol (Eph. 5, 18.), és az ő leveleiben a 
részegség és lakomázás is azon bűnök közt szere-
pelnek, amik miatt nem bírhatjuk Isten országát 
(Gal. 5, 21.). «Királyoknak ne adj bort, mert semmi 
titok nincs ott, hol a részegség uralkodik» — figyel-
meztet a Példab. könyve (31, 4.). Izaiásnál pedig az 
Úr óva int mindenkit: «Jaj nektek, kik reggel föl-
keltek a részegeskedésre, és az estig való ivásra, 
hogy a bortól áthevüljetek!» (Iz. 5, 11.) És hiába 
figyelmeztetne az egyház napról-napra minket : «Fra-
tres, sobrii estote»... ? És hiába imádkoztatja velünk : 
«Sicut in die honeste ambulemus,... non in comes-
sationibus et ebrietatibus» ? (Rom. 13, 13.). Bizony, 
bizony csak a Szentírásra ne hivatkozzunk a papság 
antialkoholista törekvése ellen. Mert a Szentírásból — 
mint a fent idézett helyek mutatják — még legha-
marább azt lehetne bebizonyítani, hogy «oportet 
episcopum (et sacerdotem) irreprehensibilem esse, 
non vinolentum.» (I. Tim. 3, 3.) 
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Akik tehát az absztinenciát hirdetik, épen nem 
járnak el a Szentírás szelleme ellen. Ellenkezőleg, 
be kell ismernünk, hogy a felebarát üdvéért vállalt 
absztinencia egyik legpraktikusabb alkalmazása a 
ker. önmegtagadás erényének. Hiszen ha a papok 
absztinenciára vállalkoznak, ezt elsősorban nem saját 
egészségükért vagy pénztakarítás céljából teszik, 
hanem főként — sokan kizárólag — nemes példa-
adásból. A felebarátszeretet parancsa követeli tőlünk 
ezt a modern önmegtagadást, vagyis az a parancs, 
amelyen Krisztus Urunk szavai szerint «az egész 
törvény függ és a próféták.» Oly szépen foglalja össze 
a papság antialkoholista törekvésének és példaadá-
sának célját a X. Pius által 1904. március 29-én 300 
napi búcsúval kitüntetett következő imádság: «Deus 
Pater meus, ad ostendendum meum erga Te amo-
rem, ad reparandum honorem tuum sauciatum, ad 
obtinendam salutem animarum firmiter statuo hac 
die neque vinum, neque siceram, nec ullum potum 
inebriantem sumere. Ilanc tibi mortificationem offero 
in unione sacrificii Filii tili Jesu Christi, qui quoti-
die sese ad gloriam tuam immolât in altari. Amen». 

Az a nemes idealizmus, ami ebben a munkál-
kodásban le van fektetve, bizonyára méltó mindnyá-
junk elismerésére. És ha ma még a papság közt is 
kevesen vannak, akik a helytelen társadalmi ivó-
szokásokkal szakítani mernek, legalább ezeket a 
keveseket kíméljük meg lekicsinylő nyilatkozataink-
tól. A nagy Manning, aki 1872-ben tökéletes ab-
stinenciára tett fogadalmat és megalapította az ab-
stinensek ligáját, még katholikus részről is annyi 
támadásnak volt kitéve, hogy nyolcvanéves korában 
így kellett szólnia: «A szeszes italok kérdésében éve-
kig ostobának tartattam Krisztus miatt, és remélem, 
így is fogok meghalni.» Pedig nem lehet kétséges, 
hogy a vergődő báránykát vállaira emelő Jó Pásztor 
kinek munkáját nézte nagyobb örömmel: azokét a 
csipkelődőkét-e, vagy azét a biboros absztinensét, 
akinek koporsóját 20,000 absztinens ember kisérte 
utolsó útjára. Nem, nem; egy mozgalomról, amelyet 
a pápa búcsuimával tüntet ki, amelynek egy Man-
ning vezére volt, amelynek egy Majláth püspök, egy 
Fischer-Colbrie püspök, egy Miksa szász herceg, egy 
Ruegg st. galleni püspök a díszelnökei, arról még 
elfogultságból sem szabad állítani, hogy az egyházias 
szellemmel ellenkezik. 

Csak helyesen kell a kérdést beállítani. Mert 
hiszen azok az absztinens papok, akik — mellesleg 
mondva — épen nem ütköznének meg rajta, ha már 

egyszer a sok bőjtenyhítés fejében a «liquidum non 
frangit ieiunium» furcsa elvét megszigorítanák, ezek 
a papok távolról sem horgyülölő-vízimádó aquariu-
sok, ebioniták, enkratiták, marcioniták, manichaeusok, 
hydroparastaták, hydrotheiták vagy egyéb obskúrus 
heretikusok. Nem akarják ők az egész világot egy 
csapásra absztinenssé tenni. Nincs itt arról se szó, 
hogy hát most már oda a barátság, vidámság, mit 
adjak akkor a vendégeim elé? IIa eddig bort adtunk, 
adjunk ezután is. Kényszeríteni senkit se kell az 
absztinenciára. Minderről nincs most szó. 

Hanem igenis szó van arról, hogy az alkohol 
fertőjében fuldokló katholikus hivek ezrei elé nem 
kellene-e példa gyanánt nekünk, katholikus papok-
nak odaállanunk ? Hogy a «medice cura teipsum» 
alkalmazása nem volna-e első lépés a káros társa-
dalmi ivószokások megváltoztatásához? Hogy a ka-
tholikus papság példaadása nyomán nem kevesbed-
nék-e az ideggyógyászok, elmeorvosok és biintető-
bírák munkája; nem csökkenne-e az alkohol ural-
mát jelző rettenetes anyagi és erkölcsi romlás ijesztő 
mértéke? Hogy nem volna-e kevesebb szétdúlt csa-
ládi tűzhely, eltékozolt vagyon, tönkrement élet; 
kórháztól, börtöntől, tébolydától nem szabadíthat-
nánk-e meg ezernyi lelket ; nem akadályozhatnánk-e 
meg sok ártatlan vérontást; nem volna-e kevesebb a 
göthös, bambatekintetű «il delinquente nato»-knak, 
és terhelt, törvénytelen születésű csenevész korcsok-
nak a száma ; annyi ökölbe szorított kezet nem kul-
csolhatnánk-e imára; Isten nevének megszentség-
telenítése nem volna-e ritkább és nem gyúlna-e ki 
gyakrabban a mennyben a megtért tévelygő haza-
térte feletti öröm, — ha alkoholellenes ag'itációnkat, 
beszédeinket saját életünk példájával is tudnók 
támogatni. Erről van szó. Vagyis arról, hogy a ka-
tholikus papságnak napjainkban sokszor és méltat-
lanul megtépdelt tekintélyéi nem emelné-e nagyban 
az a tény, hogy amint a tiszta életű celebs katho-
likus papság sudármagasan emelkedik ki korunk 
sexuális visszaéléseinek posványából és pharus gya-
nánt mutatja az utat az erkölcsi veszélyek közt 
haladó embereknek a tiszta élet felé, ha époly hiva-
tásos védelmezője és magasztos fennségü védelmezője 
lenne az absztinens katholikus papság a józan élet-
nek a Bacchus karjai közt vergődő szerencsétlen 
emberek előtt. 

Igen, a papság antialkoholista mozgalmában erről 
van szó. Absztinencia Krisztusért, absztinencia a 
felebarát megmentéséért, absztinencia, mint a ker. 

TORONYÓRÁKAT Vi l lamosóra é s toronyóragyár f 
Budapest , VI., Sz iv -utca 3 2 . : 

Budapest székesfőváros szerződéses torony- J 
órásai. Több arany éremmel kitüntetett. Költ- • 
ségvetés díjtalan. Előnyös fizetési feltételek. 1 g y á r t m i n d e n n a g y s á g b a n , e l s ő r e n d ű m o d e r n k i v i t e l b e n a arany éremmel kitüntetett. k « u -
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önmegtagadásnak egyik modern s legpraktikusabb 
alkalmazása, — nemhogy az egyház szellemével 
ellenkeznék, de erény, új, értékes erény. «Ein heili-
ges Mittel zum heiligen Zweck» — írja Nagl, a nem-
rég elhalt bécsi biboros-érsek 1912. május 13-iki 
pásztorlevelében. Bárcsak megfontolnák ezt azok, 
akik a katholikus papság alkoholellenes mozgalmát 
nagy fölényesen egyes mindenre ráérő különcök bo-
garának szokták minősíteni ! Tóth Tihamér dr. 

A keresztény művészetek kialakulása JVagy 
Konstantin uralma alatt. II. közlemény. 

Valószínűleg nagyon régi feljegyzésekből szár-
maznak azon adatok, amelyek mindama nagyszerű 
arany, ezüst és bronz edényeket felsorolják, amelye-
ket a császár fejedelmi bőkezűséggel adományozott 
a Laterán bazilikának. Mindeme hajdani feljegyzé-
sekből semmi sem maradt fenn napjainkra. A szak-
irodalomban különösen Duchesne msgr. szakszerű 
publikációja óta közismert Liber pontificalis-ban fel-
sorolt nagyszámú kelyhek, gyertyatartók, liturgikus 
tálak és ékkövekkel gazdagon díszített egyéb tár-
gyak száma csak sejteti a mai kutatóval azon nagy-
szerű feladatokat, amelyeket Nagy Konstantin császár 
ebbeli rendeleteivel az akkori aranyműves ipar fellen-
dítése érdekében elérni kivánt. Hogy mily összegeket 
emésztettek fel ezen munkálatok, arról még megkö-
zelítő fogalmat sein vagyunk képesek alkotni ma-
gunknak. 

Az a pompás baptisterium, amelyet Nagy Kon-
stantin bazilikája mellett épített, csak III. Sixtus pápa 
korában lőn befejezve. A nyolcszögű alap, a határ-
falak, a mélyebben fekvő keresztelő medence, a nyolc 
darab értékes porphyroszlop azonban még az ala-
pító koráig nyúlnak vissza. Egy rég óhajtott és több 
érdekes lelettel is kecsegtető kívánalom menne tel-
jesülőbe, lia a jubileumra való tekintettel megsza-
badítanák ezen egyedül álló, még nagyjában eredeti 
formában levő ősi szentélyt a különféle, nem oda 
való, kontártákolmányos melléképületektől. Ha ez meg-
történnék, úgy e munkálatok után tisztán láthatnánk, 
mennyi III. Sixtus korának és a többi századoknak 
toldása. Minden körülmények között azonban a Late-
rán-nak baptisteriuma még így is megőrizte évszá-
zadokon keresztül Konstantin-i jellegét. 

Úgy a vatikáni és az ostiai úti apostoli bazi-
likák, valamint a San Lorenzo fiiori le mura temp-
lomának építési munkálatai új meg új, eddig alig 
méltatott nehézségeket gördítettek a császári épí-
tészek elé. 

Mind a három templom eleinte csak kisebb 
kaliberű sírbazilikáknak készültek. Igen jól mutatják 
ezt különben a San Lorenzo legrégibb, sokkal mélyeb-
ben fekvő épületrésze, valamint a San Paolo-1 fel-
tüntető régibb középkori rajzok és tervek. Szent Péter 
sírja fölé is eleinte csak egy kisebb kápolnaféle 

memoria-1 építettek, később azonban ez egy öthajós» 
kerek száz oszlopon nyugvó hatalmas bazilikává 
bővült ki, amely fejedelmi belső pompával és gaz-
dag felszereléssel majdnem másfélezer évig mágnes-
ként vonzotta a világ összes híveit magához. Nagy 
Theodozius és Honorius vállvetve iparkodtak a «gali-
leai halász»-nak sírja fölé egy páratlanul álló bazi-
likát emelni. A mai San Pietro helyén állott első 
templomot 395-ben szentelték fel. 

A vatikáni halmon Szent Péter sírja fölé épült 
Konstantin-féle bazilikából napjainkra csak a mai 
apsisnak félköríve és a grották, azaz a mai altemp-
lom maradt fenn A Confessio-hoz, azaz Szent Péter 
tulajdonképeni sírjához, a szentélyből vezető lépcső-
zetes lejáratot is többen, így msgr. De Waal, a római 
Campo Santo dei tedeschi jeles rectora is még Kon-
stantin korúnak mondja.1 Fennmaradt ugyan még az 
apostolfejedelemnek eredeti sírja is, valamint azon 
eredeti lépcső is, amely valamikor a sírhoz vezetett. 
Jelenleg azonban ez teljesen hozzáférhetlen a turista 
számára. 

A Liber pontificalis, a régi pápai krónika, való-
színűleg autentikus forrásból meríti adatait, amidőn 
azt állítja, hogy a császár a toculus-1, tehát a relik-
viákat tartalmazó ládikát ércverettel látta el s rája 
egy színaranyból készült és gazdag niello díszítések-
kel ellátott keresztet tétetett a következő felirattal: 
CONSTANTINVS AVustus ET HELENA AVGusta. 
A sarkophag elhelyezésére szánt sírkápolnában pedig 
e feliratot olvashatta a zarándok a jelenlegi temp-
lom felépítése előtt: «.hanc domum regalem aula 
simili fulgore circumdat.y>2 

Ha egyéb építészeti részletek nem is maradtak 
fenn a Konstantin-kori bazilikából, legalább Tiberius 
Alfaranus-nak 1590-iki pontos felvételei révén jól 
ismerjük ennek alaprajzát. Ezen felvétel szerint az 
öthajós bazilika egy kissé kifelé ugró kereszthajóval 
volt ellátva. A bazilika még egy tágas udvarral is 
összefügésben volt, amelynek mind a négy oldalán 
oszlopcsarnokok sorakoztak.3 Az egész épület nyilt 
famennyezettel birt. A templom ivezetét egy mozaik 
festmény ékítette, amely Krisztust és Szent Pétert 
ábrázolta. Ez Nagy Konstantin egyenes parancsára 
készült a következő felirattal: 

QUOD DUCE TE MUNDUS PERREXIT AI) ASTRA TRIUMPHANS, 
HANC CONSTANTINUS VICTOR TIBI CONDIDIT AULAM. 

«Mert, téged követve, a világ győzedelmében a 
csillagokhoz felszáll, Konstantin építette neked e 
remek hajlékot, a győztes.» 

A sir felett a főoltár állott, négy porphyroszlo-
pon nyugvó baldachinum alatt. Hat darab, görög 

1 A Szent-Péter-templomra vonatkozó irodalmai lásd elég 
kimerítően : Grisar, Geschichte Roms und der Päpste I. Band 
269. old. Továbbá Odilo Wolf cikkét a R. Q. Sch. XXVI. évf. 

2 V. ö. Duchesne id. művét I. 176. old. 
3 V. ö. Duchesne id. művét I. 193. old. 61. sz. jegyzet. 
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márványból készült, fehér szinű, csavaros művű 
oszlop, melyeknek csavarmenete még mellékcsavar-
menettel is bírt, rácsozatként szolgálva elválasz-
totta a szentélyt a templom hajójától. Ezen oszlo-
pok még manapság is láthatók. Mily értéket kép-
viselhetett ez az oltár, mely a feljegyzések szerint 
szinezüstből készült és 400 darab drágakővel és 
számtalan értékesebbnél-értékesebb, leginkább az 
apostolok életéből merített domborművű jelenettel 
volt ellátva és súlyra nézve 350 fontot nyomott!? 
Közvetlenül a főoltár előtt egy aranyból készült, 50 
lángra berendezett és 35 font nehéz csillár függött. 
E csillártól jobbról és balról még két-két ércből ké-
szült is sorakozott 300 font súlyban. 

Mindehhez még áldozati kelyhek, patenák, csé-
szék, füstölők, különféle gyertya- és mécstartók és 
egyéb nemes fémből készült szent edények is járul-
tak. Különösen három kelyhet emelnek ki a régibb 
feljegyzések, amelyek mindegyike 45 drb legértéke-
sebb drágakővel volt kirakva. 

Minő nagyjelentőségű és nehéz próbára tétetett 
azon kornak aranyműves iparága épen ezen szokat-
lanul nagymennyiségű megrendelések által ? ! Ily bő-
kezűséggel sem azelőtt, sem azután egyik császár 
sem pártolta a nemes fémekkel dolgozó iparágakat. 
A szent edények és tárgyaknak majdnem ugyanilyen 
bőségét, gazdagságát tapasztalhatjuk az egykori ira-
tok tanúsága szerint az apostolfejedelem sírjának, a 
Confessio-nak ékítése körül is. 

Miként a Lateránnak, úgy hasonlóképen az 
apostolfejedelem sírja fölé emelt világhíres baziliká-
nak falait is számtalan szebbnél-szebb mozaik művű 
festmény díszítette. 

így állott hajdanta valóban tündéries belső pom-
pában e három főbazilika, melyeknek misztikus fél-
homálya mindjobban csalogatta a híveket. Látva 
pedig ezt a még pogánysoron levő többi alattvalók, 
lassanként hátat fordítottak az élettelen bálványok-
nak. Ennek következtében ezek alig egy-két évtized 
múlva teljesen be is zárhatták fényes templomaikat 
a részvétlenség miatt. 

Ha Konstantin császár győzelmeit és politikai 
eredményeit, a keresztény Isten különös, előtte meg-
foghatlan kegyelmének tudta be, úgy az eddig elő-

adottak szerint valóban fejedelmi úton és módon 
rótta le háláját iránta. 

Tárgyunk igen hosszúra nyúlnék, ha mindamaz 
emlékekről behatóan kellene szólanunk, amelyeket 
e kiváló császár alkotott a keresztény tan dicső-
ségére. 

A Palatium Sessorianum-ban épült Szent Ke-
reszt-bazilikát (Santa Croce in Gerusalemme), az 
Agro Verano-i Szent Lőrinc bazilikát (San Lorenzo 
fuori le mura), a Via Nomentana-menti Szent Ágnes 
tiszteletére emelt bazilikát, valamint a Szent Marcel-
linus és Péter-féle bazilikát, amelynek közelében Kon-
stantin szent életű édesanyja, Ilona császárné (Tor 
Pignatara) is temetkezett és végül az ostiai úti, Róma 
falain kívül épült, Szent Pál bazilikáját is Konstan-
tin császár építtette.1 

Ezekhez még több úgynevezett tituli, azaz plé-
bániatemplom is sorakozik, amelyek a város külön-
böző pontjain keletkeztek a hivek lelki szükségle-
teinek kielégítésére. Ilyen volt például a Traján ther-
máinál, Equitius lelkész által alapított titulus, amely 
legelőször Silvester pápáról neveztetett el, ma pedig 
San Martino ai Monti néven szerepel a különféle 
turistakönyvekben. 

Ilyen úton és módon a IV. század húszas és 
harmincas éveiben az összes rokonművészetekkel 
karöltve egy oly nagyarányú építkezési láz tapasz-
talható Rómában és közvetlen környékén különösen, 
amely sohasem ismétlődött meg a mai napig. Látva 
pedig ezt a nemes versenyt, nyugodt lelkiismerettel 
szemet hunyhat még a legszigorúbb történetíró is 
Konstantin császárnak ama cselekedetei elől, amelyeket 
a liberális kutatók oly igen szeretnek elefánttá fel-
fújni azon célból, hogy rásüssék a kath. kutatásra 
a pártoskodás hamis bélyegét. A görög egyház mái-
századok óta szentként tiszteli a milviusi győzőt, a 
kath. egyház azonban ép oly kevéssé tiszteli őt szent-
nek, miként a németek kiváló császárját, Nagy 
Károlyt. (Folytatjuk.) Stöhr Géza K. János. 

1 V. ö. De Rossi: «Roma sotterranea» II. 235, III. 111. — 
« Bulletino di arch...» 1879. évf. 100. old. A bazilikák építéséhez 
szükségelt kőbányák (ex officina Fortunatiani) felsorolását 
lásd a De Rossi által szerkesztett «Bull, di arch.» 1879. évf. 
55. és következő oldalain. 

Úrakülönlegességek nagyszerű választékban. M i n d e n ó r á é r t t ö b b 
é v i Í r á s b e l i j ó t á l l á s ! 

H i r e s S c h a f f h a u s e n i , 
O m e g a , G l a s h ü t t e , 
E t e r n a , P a t e c k s t b . 

szerkezetek. 
Acél, ezüst v. arany, művészi 
ízléssel kidolgozott tokokban. 
w r * Eredeti gyári árak ! -sw 

Schönwald Imre 
óra- és ékszertelepe 
B U D A P E S T , 

Deák Ferenc-utca 21. szám. 
Törzstelep: PÉCS. 

Képes nagy árjegyzék ingyen és bérmentve. J 



20. szám. R E L I G I O 439 

A modern ember. III. közlemény. 

S mi képezi ezen modern erkölcs normáját? 
Talán valami emberfeletti elv? A világért sem, hi-
szen ez a geniehez méltatlan volna, ez korlátozná őt, 
korlátot pedig el nem ismerhet. Csak ő maga lehet 
önmagának törvénye, mert célja is önmagának. Min-
denféle burkolatban halljuk ez elvet az erkölcsböl-
cselőktől s egyéb modern tudósoktól; de csak az 
ostya más, a medicina ugyanaz. Az egyik odaállítja 
a közvéleményt, a másik a társadalom anyagi jólétét 
normául, az egyik az egyén boldogulását, a másik 
tehetségeinek érvényesülését, az egyik az emberi 
lipus kifejlesztését, a másik a kulturát, az egyik az 
észt, a másik a jóakaratot. De minek folytassuk, 
hiszen közismert dolog, hogy a modern erkölcstan 
épen abban különbözik a régitől, hogy az ember 
autonómiáján épül fel. A burkolatok különfélesége 
csak annak köszöni eredetét, hogy a célnak és a 
normának ilyetén megállapítása az erkölcstan lénye-
ges kellékét, a határozottságot nélkülözi, s e hiány-
nak pótlására irányulnak a bölcselőknek törekvései. 
Mindannyian a független erkölcstannak apostolai. 

Nem ejthet tehát csodálatba az a tény, hogy a 
modern emberek a nevelést a vallástól megtisztí-
tani s Istent az iskolából kiűzni akarják. Mert, ha 
igaz, hogy az ember független Istentől úgy gondol-
kozásában, mint cselekvésében, ha mindenki megal-
kothatja istenét saját beléletéből, mint a pók a hálóját, 
akkor Istennek nincs helye az iskolában, s a vallás 
csak zavarhatja a nevelést, mert hiszen embert kell 
nevelni, ez pedig független Istentől. A vallásos nevelés 
csak korcsokat érlelhetne, akik képtelenek minden 
téren minden korláttól függetlenül érvényesülni és 
egyéniségöket kifejleszteni. Már pedig a modern 
embert, a geniet, más nem vezetheti, mint alanyi 
igazságérzete és egyéni igénye, hiszen ezek szerint 
alkot magának elvet és törvényeket, mert a sasnak 
azért vannak szárnyai, hogy saját erejéből magasba 
emelkedjék. 

Ebből megérthetjük az uralkodó erkölcsi anar-
chizmust, mely meg nem állapodik a gondolatnál, 
hanem merényleteivel a fennálló rend és társadalom 
ellen fordul, s az erkölcsi bomlást egészen a társa-
dalom enyészetéig fejleszti. Hiszen az erkölcsi geni-
alitás tanítói képtelenek az irányításra. Egyik részük 
idealista a valóság iránti érzék nélkül; a másik 
részök realista szellemi emelkedettség nélkül. Az 
előbbiek magas eszményeket állítanak a világ elé, de 
mivel az emberi természet sötét oldalát figyelmen 
kívül hagyják, illúziókban ringatják magukat ; ahelyett, 
hogy az eszményhez vezető utat keresnék és mutat-
nák, a valóságban található akadályokat lebecsülik, 
s legfeljebb szertelenségekre vezetik híveiket. A rea-
listák ismerik az élet sötét oldalát, de azt legyőzni 
nem akarják, hanem épen e sötét mozzanatokra 
alapítják elveiket s azokat mintegy szentesítik; ezek 

inkább leszorítják, mint felemelik az emberiséget. Ez 
a modern genialitás tragikuma, úgy a magán, mint a 
közéletben. 

Az idealisták a becsületre és önérzetre építenek 
s ettől várják az emberiség tökéletesedését. Csakhogy 
a valóságban nem a becsület uralkodik és mozgat. 
Hiszen a közéletben a becsületet az üres külszín helyet-
tesíti ; aljas üzérkedések révén meggazdagodott embe-
rek emelt fővel járnak s a legmagasabb polcokra 
vergődnek; a csalárdság értelmesség, míg az erény 
ostoba élhetetlenség, a hűtlenség és házasságtörés 
hőssé avatja a bűnöst. A becsületet az önzés elte-
mette, a percnyi jólét és fényűzés szeretetén kívül 
más nem igen látható, mert mindenki csak a sikert 
imádja, s a legszentebb ügyet is, ha ingadozik, cser-
ben hagyják, míg a legaljasabb is, ha sikerrel kecsegtet, 
támogatásra talál. A jog és igazság elvesztette terü-
letét, mert az élet harcában az erősebb joga dönt. 
Ez a realistáknak megfelelő talaj, s azért az ő elveik 
győznek, a többség az ő zászlajukhoz csatlakozik, 
mely nemcsak Isten, hanem a mai társadalom ellen 
is vezet harcba. Az Isten elleni harcban az idealis-
tákban is talál támaszt, a másikban a valóság támo-
gatja, t. i. az ember aljas ösztönei és a tényleges 
állapotok. így rohan az ábrándozók genialis teremt-
ménye a gonoszok karjaiba abban a hiú reményben, 
hogy megtalálja azt az embert, akit eddig a világ 
nem ismert, t. i. a független embert, aki a szép és 
boldog élet paradicsomát varázsolja a földre.1 

V. 
A modern ember kedvenc szólama a kulturha-

ladás; ahol a tudomány oraculumához nem fordulhat, 
vagy egyéb érveiből kifogyott, odaveti a kulturha-
ladást, mint ütőkártyát. Ez a szó pótol ezer gondo-
latot; de van is hatása. A kultura és haladás halla-
tára a modern ember meglapul, s kétségei támadnak 
a legnyilvánvalóbb tények felől is, ha a kulturát 
mozgósítják ellene. Ez ítél elevenek és holtak felett, 
kárhoztat és felment, s ítéletétől nincs felebbezés. 
Zsarnoki hatalma előtt meghajol a tudomány, s porban 
csúszik a művészet, az erkölcs is ennek a kegyét 
keresi, sőt eladja magát, hogy rabszolgaként lesse 
szeszélyeit. 

Hogy igazságtalanok ne legyünk, be kell valla-
nunk, hogy a kulturának e nagy megbecsülésre némi 
joga is van, s érthető, hogy a modern ember hódo-
latában nem ismer határt. A kultura és haladás 
valami kizárólag emberi; csak az ember művelőd-
hetik és haladhat, mert szellemi lény. Értelme az a 
forgó kerék, mely őt tökélyről tökélyre emeli, az 
hatol be a természet titkaiba, hogy erőinek törvé-
nyeit ellesse s ezen ismerete révén azokat szolgála-
tába hajtsa, az fontolja meg tetteit, az fedezi fel 
fogyatkozásait, új célokat tűz ki s jobb eszközökről 

» V. ö. Gutberiet : Ethik u. Religion 1892. 
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gondoskodik, szóval fokról-fokra szellemileg és anya-
gilag tökéletesíti. Nem csodálkozhatunk tehát, ha az 
önértékelésben túláradozó modern ember annyira 
becsüli a kultúrát. De az sem ejthet csodálatba, hogy 
kulturája a genialitás bélyegét viseli magán. 

Már az a tény, hogy a kultura és haladás oly 
feltétlen hatalom a modern ember szemében, eléggé 
bizonyítja a geniekór uralmát. Csak a kultura előtt 
hajol meg, de nemcsak ő, mindennek a kultura előtt 
meg kell hajolni, — s e kulturát az ember hozta létre. 
Ki előtt kell tehát mindennek térdet hajtani? Az ember 
előtt. A kulturember a legmagasabb, amihez az 
elme felemelkedhetik, a legfönségesebb cél, melyre 
az akarat törekedhetik. A kulturembernél nagyobb 
érték nem képzelhető s azért ennek más törvénye 
nem is lehet, mint amelyei kulturegyénisége szab. Ez a 
törvény pedig az egyéniségnek megfelelő harmonikus 
szép élet törvénye. 

Ez még nem is volna oly nagy baj, ha maga a 
modern kultura szelleme ki nem csapna az emberi 
mederből. De sajnosan kell tapasztalnunk, hogy letöri 
az emberség korlátait. 

A kulturák kitevője a világnézet; vagyis arról 
ismerjük meg valamely kultura lényegét, milyen esz-
mék töltik meg a közvéleményt. Minden korban 
ugyanis egy gondolat ad irányt a tények és moz-
galmak alakulásának, s ennek tulajdonítandók a 
kulturmozgalmak eredményei is. Ezen gondolat egyed-
uralma egységet hoz a törekvésekbe, s így rendet, 
úgy az egyénbe, mint a társadalomba nemcsak a gon-
dolkodást, de a cselekvést illetőleg is. Szóval a világ-
nézet törvénye a kulturának. A modern embernek 
a világnézetről való gondolkodása is elárulja a füg-
getlen, törvény felett álló geniet. Szerinte ugyanis 
az egyéni jellem szerint különbözők a kedély és 
ész igényei s azért különböző a világnézet is, mert 
a világkép az említett igények szerint alakul, s az 
egyén lelkével önkéntelenül feléje fordul; sokáig 
habozhat ugyan, de végre mégis világ-felfogásában 
életiránya érvényesül, és nem megfordítva. További 
kiképzésére befolyással vannak ugyan az idő- és 
helybeli körülmények, de irányadó szerepet az egyé-
niség igényei visznek. Minél élesebben domborodik 
ki az egyénen valamely jellemtypus, annál inkább 
vonzódik egy bizonyos metafizikai és vallási irány-
hoz, s nem talál nyugalmat, amíg a neki megfelelő 
világnézetet meg nem találta. Metafizikáját nem 
mesterségesen logikai úton állítja össze, hanem az 
benne önkéntelenül kifejlődik, s rá nézve kizáróla-
gosan ez az igazi metafizika és vallás. Azért más a 
művész, más a tudós stb. világnézete, és saját szem-
pontjából mindegyiknek igaza van, mert az ilyen 
meggyőződések úgyis csak relatív igazságra tarthat-
nak igényt. Tehát nem az igazság, hanem a szív 
hajlamai alkotják s képzik ki a világnézetet, s azért 
minden jellemtipusnak van saját különös világnézete. 
Ez az egyén belső szabadsága, mely külső kényszert 

nem tűr, mert mindenki csak saját egyéni igényei-
nek kielégítésére törekedhetik, tehát ezeket kell meg-
ismernie, ezek szerint igazodnia, hogy igaz világné-
zete legyen. Amilyen az egyén jelleme, úgy tükrö-
ződik benne vissza a világ, s nincs az a hatalom s 
nincsenek érvek, melyek ezt megingathatnák.1 

A modern ember világnézetében tehát az objektív 
igazságnak és bizonyosságnak meg kell hajolnia a 
szív és fantázia hajlamai és igényei előtt; neki az az 
igaz, ami a szívnek tetszik, s nem az, amit az ész 
követel, s azért senki sem ítélhet másnak a világné-
zete felett, mert mind egyenlően jogosult és igaz. 
Minden egyes ember független genie világnézetének 
megalkotásában. 

Most már érthető, miért állapodik meg a mo-
dern tudomány mindig oly eredményeknél, melyek 
a szabados erkölcsnek, az ember függetlenségének 
kedveznek, miért fázik Isten gondolalátói, miért 
találkozik épen olyanoknak különös tetszésével, akik 
erkölcsileg kifogás alá esnek. Nem azért, mintha 
elméletileg bebizonyítaná Isten nem létét; nem, az 
atheizmus inkább gyakorlati, mint elméleti irány. 
«Nincs Isten», annyit jelent, mint «vajha nem volna 
Isten» ; a szív igénye, melyből metafizika fejlődik ki, 
mely azután mindenkinek ismét szabad fejlődést biz-
tosít a világnézet terén. 

Ennek illusztrálásául szolgálhat a szociáldemo-
krácia atheizmusa. Miért istentagadó? Mert célja a 
fennálló társadalmi rend felforgatása, a tulajdonjog 
megdöntése s az uralom megkaparítása. Ezen pro-
grammjának kivitelében a fennálló tekintély, törvény 
és jog akadályozza; hogy tehát ezt útjából eltakarít-
hassa, kötelező erejétől kell azt megfosztania, a jogot 
valamilyen, esetleg összeverődött többség koholmá-
nyának feltüntetnie. De ez csak akkor állhat, ha 
nincs általános érvényű akarat, természetjog, ez pedig 
csak akkor nincs, ha Isten nem létezik: tehát nem 
lehet Isten, mert ennek léte sarokba szorítaná. 

A modern tudomány is, midőn a földet Isten 
uralma alól kivonja s a földfeletti dolgokat illetőleg 
az «ignoramus» jelszava alá bújik, midőn oly módszert 
emel egyeduralomra, mely a további kutatás elől 
az utat elzárja, mondom, midőn ezt teszi a tudo-
mány, csak a modern kor hangulatához, szívigényé-
hez alkalmazkodik, abból indul ki, az önuraság, 
önistenítés igényéhez. Azért nem is meglepő a dicsek-
vése, hogy felfedezte az embert, a világ számára 
létező, minden természetfelettitől független embert. 
S az sem csodálható, hogy fenhangon követeli a hit 
és tudás, erkölcs és művészet, erkölcs és jog, erkölcs 
és vallás szétválasztását. Igy kiáltja ki az embert 
isteni lénynyé, az igaz és jó mértékévé. A tudo-
mány tehát támogatja a modern ember világnézetét, 
vagy jobban mondva, ebből indul ki s megerősíti 
mámorát. 

1 V. ö. Schneider: Göttliche Weltordnung. 1900. 
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A modern kultura tehát anthropocentrikus, az 
ember képezi kiinduló és végpontját, törvényét és 
célját. A vallás helyébe a szabad szellem lépett, a 
kötelező erkölcs helyébe a szabad morál, a jog 
helyébe az állami hatalom s az erősebb joga, a lélek 
helyébe a természet, a közrend helyébe a szabadság 
és egyenlőség, a lelkiismeret helyébe pedig a köz-
vélemény, mely az Isten trónjára feltolakodott em-
beriségnek törvénye, vagyis közlelkiismeret. Ez más 
szavakkal annyit tesz, hogy a modern kultura isten-
telen, mert az embernek és társadalomnak Istentől 
való függését tagadja s azért Istent a közéletből gya-
korlatilag is kiszorítja s a magánéletből is kitörölni 
törekszik. S ez a kultura annyira elborította az elmé-
ket, hogy értelmes és becsületes emberek, kik hisz-
nek Istenben, szintén közreműködnek az isteni be-
folyásnak kiszorítására. Azért a modern ember, 
amennyiben modern, ketté van osztva : más ottho-
nában és magánéletében, más a világ piacán a köz-
életben, mást gondol elméje és érez szive s mást 
beszélnek ajkai. 

Az önuraság szelleme kisért a modern kultura 
minden ízében, hiszen szabadságot és autonomiát 
hirdet, de ahelyett, hogy szabadságot és erőt adna 
a jóra, ellenkezésbe hozza az egyént önmagával, 
zavart hoz elméjébe az életirány megválasztásánál, 
mert a dilettantizmusnak tág utat nyit épen a leg-
fontosabb kérdésekben, melyeknek megoldásától az 
egész élet értéke függ. Innen a tudomány zavaros-
sága, mert a logikai törvények uralmát nem tűri, 
innen a társadalmi téren az élet-halál harc az egyén 
szuverénitása miatt, innen az erkölcsi libertinizmus. 
Elfelejteti az emberrel, hogy véges és korlátolt, s 
elhiteti vele, hogy ő pusztán idevaló, s azért tör-
vényt, erőt, segítséget csak önmagából merítsen, a 
földre nézzen, mint boldogságának egyediili szín-
helyére, a kulturára, mint haladásának tanujára, a 
saját érzelmére, mint értékének becslőjére és ju-
talmára. 

Ez a modern szellem a levegőben van, és senki 
sem kerüli ki hatását, ha gyanutlanul vagy óvóin-
tézkedések nélkül korszerű akar lenni. Minden, 
modernnek nevezett szellemi termék ezt leheli ma-
gából, s élvezője ezt szívja magába. Kezdve a leg-
tudományosabb színezetű munkától, le egészen a 
demagog förmedvényig ezzel van átitatva. Azért nem-
csak a tudósoknak és művészeknek tulajdona a jel-
lemzett genialitás, hanem a tömegek is, mindegyik 
a saját eszmevilágában, a modern genie képét vise-
lik magukon. 

Lehet-e tehát a modern ember nyelvén beszélni 
abban a reményben, hogy kiábrándítjuk? Hogyan 
hangzanék e beszéd? Miből kellene kiindulnunk, 
mit mondanunk, hogy legalább meghallgasson? Csak 
az ő álláspontjából indulhatunk ki, mert a halluci-
náló és illuzionarius is csak akkor áll velünk szóba, 
ha rögeszméjét elfogadjuk, minden más iránt érzé-

ketlen, s azért, mint mondani szokás, vele okosan 
beszélni nem lehet. De kiábrándítja-e őt az ilyen 
beszéd ? Dehogy, megerősíti rögeszméjében, ha mind-
járt saját szavaival cáfoljuk is meg. Vagy talán csak 
az ő műszóival éljünk, s gondoljuk a magunkét? 
A görbe utak s a hamisság, legyenek még oly jóhi-
szeműek is, megbőszülják magukat; ez oly fegyver, 
mely visszafelé sül el. Hiszen a modern ember, ha 
a saját terminológiáját hallja, csak azt gondolja, 
amihez szelleme hozzá szokott; mi a magunkét gon-
doljuk, ő meg a magáét, sőt megerősítjük gondol-
kozásmódjában, mert joggal hiheti, hogy egy nézeten 
vagyunk. De, ami még veszélyesebb, ha a modern 
beszédgyakorlatokat következetesen folytatjuk, ma-
gunk is megzavarodunk, majd többet, majd keveseb-
bet mondunk az igazság rovására, sőt nemcsak 
mondunk, hanem engedünk is. így történik azután, 
hogy megfogjuk a modern embert, de ő visz minket, 
mi vesztünk, anélkül, hogy adtunk volna. 

Ezt a tanulságot vonhatjuk le az egyház által 
elitélt modernizmusból is, mert ennek az eredetét 
is a modern emberhez való alkalmazkodásban kell 
keresnünk. S így nem lephetnek meg oly jelensé-
gek, melyek a tragikum jellegét viselik magukon, 
mert komoly és jóakaró törekvéseknek meddő vég-
állomásai. Nem lephetnek meg, mondom, mert a 
parttól elszabadult sajkát csak úgy hozhatjuk vissza, 
ha nem a parttól távozó hullámokat követjük, ha-
nem ezek ellen evezünk. Már pedig ilyen sajka a 
modern ember, bizonytalan hányattatásnak adta át 
magát, s aki követi, akármilyen célból tegye is ezt, 
hamarább vesz el maga, mint sem őt megmenti. 

Mihdlovics Ede dr. 

0 Q H Ö V. K Ö N Y V K R I T I K A H Q 

D i e K e n ő s e und die moderne protestantische 
Christologie. Von Michael W a l d h ä u s e r . Mainz, 1912. 
268 1. Ára 7 kor. 20 All. 

Szinte elszoktunk attól, hogy tudományos theo-
logiai eszmecseréinkben az orthodox protestantizmus 
mai nézeteit is számbavegyük. Csak a liberálisokat, 
a kereszténységet minden isteni elemtől megfosztó 
s az emberi fejlődés árjába fullasztó Harnackokat, 
Pfleiderereket, Spittákat, Jülichereket stb. szokás emle-
getni. Pedig van még a protestánsok közt hivő elem 
is, mely a XVI. századbeli ősök nyomdokain haladva, 
Krisztust Istennek s a kereszténységet kinyilatkozta-
tott vallásnak ismeri el. Mely tehát még a régibb 
értelemben nevezhető kereszténynek. 

A fennebbi munka ezek közé a protestánsok 
közé vezet el bennünket, és pedig a dogmatikájok 
kellő közepébe, a christologiába s az unió hyposta-
tica-ra vonatkozó nézeteiket tárja elénk. 

A kenosis (exinanitio), vagyis szent Pál a filip-
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piekhez írt levelének ama nyilatkozata köré csopor-
tosítják ebbeli fejtegetéseiket, hol azt mondja az 
apostol a Lógósról : éauxöv è x s v w a e, [lopçyjv SoúXou 
Xaß&v, kiüresítette magát (exinanivit), szolgai alakot 
vévén fel, hasonlóvá lett az emberekhez. Luthert 
követve, e nyilatkozat alapján törekednek Krisztus-
ban az isteni és emberi természet egymáshoz és az 
Ige személyéhez való viszonyát megállapítani és pe-
dig — sajnos — olyképen, hogy a kenosist az isteni 
természetről értelmezvén, mindjobban egg új mono-
fizitizmus gondolatába bonyolódnak bele (Kenotiku-
sok : Egger 334. 1.). Míg ugyanis a régi, az Y. század-
beli monofiziták úgy fogták fel Krisztust, illetőleg az 
unió hypostaticát, hogy az Ige megtestesülésekor az 
emberi természet mintegy felszívódott az istenibe, 
úgy, hogy az unió után csak egy természete maradt 
az Igének, illetőleg Krisztusnak, az orthodox protes-
tánsok, rosszul értelmezvén Szent Pál fennebbi nyi-
latkozatát, éppen ellenkezőleg fogják fel a dolgot, 
amennyiben szerintök az uniókor az isteni termé-
szet olvadt bele az emberibe, s mint olyan, hogy úgy 
mondjam, megszűnt, mint ők mondják: az öntudat-
lanság állapotába sülyedt s tulajdonságai az emberi 
természetre háramlottak át. A két természet épsége 
és teljessége így megy náluk feledésbe. 

Mint említettem, Luther adott lökést ehhez a 
gondolathoz, midőn abból a célból, hogy Krisztus 
valóságos jelenlétét az eucharistiában companatio 
alakjában vitathassa, Krisztus emberi természetének, 
illetőleg testének, mindenütt jelenvalóságot (ubiqui-
tas), tehát isteni attribútumot tulajdonított, felforgat-
ván ezzel a communicatio idiomatum igaz értel-
mét. Tehát már nála kezdett elhomályosulni a kal-
cedoni zsinat (451) tana Krisztusról, az igaz Istenről 
és igaz emberről. Mai utódai eszerint csak az ő gon-
dolatát fejlesztik tovább százféle kiadásban. 

Waldhäuser elsőben irodalmi áttekintésben mu-
tatja be ennek a felfogásnak alakulásait a különféle 
protestáns szerzőknél; majd alapos dogmatikai kri-
tikának veti alá s egyben képtelenségeit teszi szembe-
tűnővé. Szembeállítja vele és beigazolja a kath. tant 
az unió hypostaticáról. Majd a részletekbe megy bele 
s fejtegeti azokat a kiváltságokat, melyek Krisztus 
emberi természetére, minden épsége s teljessége mel-
lett, az Ige személyéből háramlottak rá azért, mert az 
Ige személyének természetévé lett, anélkül, hogy 
megszűnt volna igazi, a mienkével egylényegű em-
beri természet lenni. A hittitok mélységes mélyeibe 
hatol bele; megvilágítja Krisztus, az ember, viszonyát 
a Szentháromsághoz, majd kettős természetének egy-
máshoz való viszonyát; fejtegeti bűnnélküliségét,szen-
vedésének lehetőségét, a modernistáknál is annyit 
szereplő emberi tudását s az őt megillető imádást. 
Nagy problémák vonulnak el szemeink előtt, mély-
ségek tárulnak fel s a szerző mindezt a nehéz anya-
got oly biztos tollal s oly megragadó spekulációval 
kezeli, jobbára Schell és Scheeben nyomdokaiban 

haladva, hogy még a gyakorlott theologus is gyö-
nyörűséget talál értékes szellemi munkájában. Végül 
az orthodoxokról áttér a mai liberális protestáns 
theologusokra s ezeknek horribilis christologiáját 
mutatja be, mely már többé se nem monofizitismus, 
se nem kereszténység, hanem Krisztusuk egy az 
evangéliumokon kívül álló alak, ember, aminőt ők 
gondoltak ki s akiről az ősi kereszténység nem tu-
dott semmit. De azt is látnunk kell, hogy Harnackék 
tulajdonkép Luther alaptételeiből helyesebb logiká-
val alkották meg Krisztusukat, mint az orthodoxok ; 
mert a kenotikusok Krisztusa, akiben az isteni ter-
mészet emberivé változik át, mégis csak képtelenebb 
alak, mint a tisztán embernek tekintett Krisztus. így 
boszulja meg magát az emberi önkénynek odadobott 
biblia. 

A jelen dogmatikai monografia minden tekin-
tetben nagyon értékes terméke a német irodalom-
nak ; ilyeneken nevelkednek a nevökre méltó dogma-
tikusok, akiknek nyomában felvirágzik a hit. S egy 
körülményt külön is ki kell emelnem Waldhausernél. 
Neve mellett a címlapon csak annyit olvasok : Lokal-
kaplan, helyi káplán. Pedig egy cseppet se csodál-
koztam volna, ha azt olvasom: egyetemi tanár. No 
hát ahol még a szerény vidéki helyi káplánok is 
ilyen munkával foglalkoznak, ahol így művelik a 
tudományt s ilyen könyveket írnak, ott nagyon jól 
állhat az egyház dolga. Aminthogy arra Mainz felé 
nagyon is jól áll. Jutunk-e mi valaha odáig? 

Dudek János dr. 

Bubrctjh B é l a : R ö v i d k i s -katek izmus és 
ájtatossági kalauz. Kapható a szerzőnél (Enying, Vesz-
prémmegye). Ara 24 fillér. 

Az ismétlő- és iparostanonciskolák számára meg-
felelő katekizmus alig állott a hitoktató papság ren-
delkezésére, t. i. olyan, amely röviden tárgyalja a 
hit- és erkölcstan egész anyagát, s amely anyagot a 
szorgalmi időn belül heti egy órában teljesen el 
lehet végezni. E hiányon segített Bubregh Béla, a 
nagy katechetai tapasztalattal biró volt pécsi hitok-
tató, midőn e rövid katekizmust megírta, amely már 
a III. kiadásban jelenik meg. 

A 72 oldalas füzetke beosztása teljesen egyezik 
az eddig ismert katekizmusokkal, t. i. az általánosan 
ismert imádságok és a bevezetés után a hitről, a 
parancsolatokról és a malaszt eszközeiről szól. Ezek 
után «Ájtatossági kalauz»-1 közöl, amely a bérmálás 
és a bűnbánat szentségeire és a szent áldozásra ké-
szíti elő a tanulót. 

E füzetke a katechézis egész anyagát felöleli 
kérdések és feleletek alakjában, szem előtt tartva 
egyszersmind a bibliai történeteket is, amelyekre 
támaszkodva fejti ki a hit-erkölcsi anyagot. A tár-
gyalás menete igen világos s könnyen áttekinthető. 
A szöveg általában megegyezik a rendes káté szöve-
gével. Igen alkalmas kézikönyvnek tartjuk az ismétlő-
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és iparostanonciskolák ifjúsága számára, de egy-
szersmind kitűnő vezérkönyvnek is a hitoktató ré-
szére, miután bőséges utasításokat talál a füzetben a 
magyarázatra is. 

Nagyon ajánljuk e hasznos könyvecskét a hitok-
tató papságnak, s különösen felhívjuk rá a budapesti 
hitoktatók figyelmét már most, mert, mint halljuk, 
nemsokára megvalósul a hercegprímás úr egyik terve, 
a budapesti iparostanoncok hitoktatása. T. 

M. Landr ieux : L' inquis i t ion. Páris, 1911. 
166. oldal. 

A flórenzi Santa-Maria-Novella templomban lát-
ható egy freskó, mely dominikánusokat ábrázol, amint 
eretnekeket jelképező farkasokat fojtogatnak. E freskó 
hü kifejezője a számtalan ráfogásnak, rosszakaratnak, 
gyűlöletnek és egyúttal határtalan felületességnek, 
mellyel a «kutatók» az egyházi inquisitiót kommen-
tálják. 

Lnndrienx könyve a történelem ezen homályos 
fátyollal bevont lapját üti fel, nem retten vissza az 
előítéletekkel bővelkedő szerzők Írásaitól, igazságot 
keres, mert történelmet ír, melyhez nem szabad a 
ferdítés árnyékának sem férkőzni. Ne féltsük az egy-
házat; sohsem zárkózott el az igazságtól. «Az egy-
háznak szüksége van az igazságra. Nem rejtőzik el 
tettei felelőségétől. Csak megkívánja, hogy azokat el 
ne ferdítsük.» A színtiszta történeti valóság a szerző 
célja. Végig tanulmányozta a szövegeket és szerzőket, 
melyek az inquisitióról beszélnek,megszólaltatja nem-
csak a katholikus Douais-1, hanem a közömbös Lu-
chaire-1, a protestáns Lea-1, sőt a nem mindig őszinte 
spanyol Llorente-1 is. Könyve nagy feltűnést keltett 
Franciaországban; a kritika lelkesedve üdvözölte. 

Az első rész-ben (9—76) az albi-iak elleni inqui-
sitióról értekezik. Beszélünk filozófiai szisztémákról, 
véleményekről, de ilyen értelemben nem lehet szó a 
Credoról. Legalább is érthető, hogy minden pozitív 
vallás a tévellyel szemben türelmetlen, mivel a türe-
lemmel mindig együtt jár nagyobb vagy kisebb enged-
mény, bizonyos megegyezés a tévellyel az igazság 
kárára. Ezen dogmatikus szemponttól eltekintve, ért-
hető a türelmetlenség különösen abban a korban, 
mikor a hit egysége egyúttal legfőbb garanciája volt 
az állami és nemzeti egységnek. A középkorban a kath. 
vallás lévén egyik fundamentális oszlopa az állani 
épületének, az eretnekség azonos volt az anarchiá-
val. Aki a vallás ellen vétett, ugyanolyan mértékben 
az állam ellen is. 

Az albiiak erkölcse felforgatott minden társadal-
mat, egyenes anarchia volt a társadalom, család és 
egyén ellen. Tanuk azonos volt a vallási öngyilkos-
sággal. Lerombolt minden törvénykezést, midőn 
tagadta, a bűntettek beszámíthatóságát, nihilizálta a 
haza fogalmát, ellenezte a háborút, el nem ismert 
sem szülőket, sem felebarátot, a kézzel végzett mun-
kát mint erkölcstelent elitélte. Mindehhez iárult az 

albi-iak javára az egyház nyilt sebe: a fejedelmek 
hivatás nélkül ültették családtagjaikat püspökségekbe, 
apátságokba. 

Az albi-iak nem voltak tétlenek, a fegyvertől sem 
irtóztak, hanem borzalmas mészárlást, kegyetlenke-
dést és garázdálkodást vittek véghez és egész déli 
Franciaországot terrorizálták. (Sok adattal szolgál a 
szerző.) Még a nem épen jószándékú Lea is azt írja, 
hogy az albigensis szekta nemcsak a kereszténységet, 
hanem az egész társadalmat felforgatta volna. A pá-
pák látták híveik és a társadalom szomorú hely-
zetét, de figyelmeztetéseik visszhangra nem találtak. 
Az albi-iak letörését nem a kegyetlenkedés, hanem a 
kötelesség parancsolta. A büntetés mineműségét nem 
a kegyetlenkedési vágy, hanem az igazság határozza 
meg. A XX. század sem tűrné meg az albi-iakat amint 
nem is tűri az anarchisták nemzetközi egyesületét. 
A francia Házak sem szavazták volna meg 1909-ben, 
hogy a guillotine kérlelhetetlenül végezze munkáját, 
ha a közbiztonság és közvélemény nem követelte volna, 
így látszhatott szükségesnek az albi-iak elnyomása 
is, kiknek büntetését maga a nép követelte. Az egy-
ház sohsem fordult a világi hatalomhoz az evangé-
lium terjesztése céljából, sőt megtiltotta a gyermekek 
megkeresztelését, ha a szülők ellenzik. Ês ha a pápák 
a keresztesek kardjára appelláltak, tették kötelesség-
ből, mint a ker. társadalom védelmezői az anarchia 
tüzének elfojtására. Ha egyes pápai követek vagy ke-
resztesek túlmentek az igazságosság határán, ezért az 
egyház nem felelős. Nem felelős, mert hiszen a XIII. 
század pápái mint IV. Ince, IV. Orbán, IV. Kelemen 
sem szűntek meg tekintélyükkel s parancsoló sza-
vukkal sürgetni és követelni az «igazságos törvények» 
alkalmazását. Különben is hangsúlyoznunk kell, hogy 
az egyházi büntető kódex nem ismer halálbüntetést, 
így azt nem is alkalmazhatta. Az egyházi biróság 
csak a tan felett Ítélkezett, s miután a tannak állam-
felforgató tendenciája is volt, a világi hatalom bün-
tette a vétkest. «Nem azért, mivel az egyházra nem 
hallgatott, hanem mert fellázadt az állam ellen». (59.) 
A világi bíró legkevésbbé volt az egyház megbízottja, 
mandatariusa, legkevésbbé az egyházi hatóság Ítéle-
tének végrehajtója, hanem az állami törvények parag-
rafusainak teljes hatalmú alkalmazója. A történeti 
igazság az, hogy az egyháznak szerepe a tanra vonat-
kozott és nem a kegyetlenkedésekre, melyeket a 
világi hatalom számlájára ír a krónikás. «Az inqui-
sitiót — mint a protestáns Lea írja — az egyház 
nem eszelte ki önkényüleg, sem azt nagyravágyásból 
vagy fanatizmusból nem rendelte, hanem az a XIII. 
század tetteinek rendes, természetes és majdnem 
szükséges resultatuma» (58). 

A második rész a spanyol inquisitiót tárgyalja. 
Ha a spanyol inquisitió eredetét keressük, azt nem 
a hitnek veszélyben forgása hozta létre, hanem a 
nacionalizmus nagy krízise s ezzel ellentétben a spa-
nyol patriotizmus fellángolása. A muzulmán beözön-
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lés 711-ben a nemzeti hanyatlás óraütését jelentette 
Spanyolországban. Kevésen múlott, hogy az Izlam 
el nem pusztította mint egy cyclon az egész spanyol 
kereszténységet. A saracén horda csakhamar ellepte 
délt, kiterjeszkedett keleten Sens-ig, nyugaton Loire-ig. 
Ez időtől a XV. századig Spanyolország folytonos 
harcok szinhelye a kalifák és keresztények között. 
Három világ nézett egymással farkasszemet: a keresz-
tény spanyol, az érdekhajhászó mór és a beolva-
dásra ellentétes természetű, lázongó zsidó. A muzul-
mán befolyás ellensúlyozása és letörése egyesíti Ara-
goniá-t, Castiliát, Leon-t és Navarra-t, míg végre az 
aragon Ferdinánd és a castilliai Izabella házassága 
teljesen megerősíti a nemzeti egységet és véget vet a 
kalifák uralmának. A milieu változtával a mórok és 
zsidók százakban tértek a keresztény hitre, de nekik 
a kereszténység csak arra szolgált, hogy keresztény 
masque alatt befolyásukat még jobban megerősítsék 
és biztosítsák. A kereseti pályákat ők uralták, a köz-
igazgatás kezükben volt, feltolakodtak minden egy-
házi és világi méltóságra, ott lehetett őket látni úgy 
a királyi tanácsban, mint a főpapi székekben, míg 
házasságok révén a legelőkelőbb arisztokrata csalá-
dokba befurakodtak. A nép véréig ki volt szolgál-
tatva az uzsorának s annak kegyetlen igája alatt 
nyögött. A védekezést úgy vallási, mint főleg nem-
zeti, állami, társadalmi, szociális szempontok erősen 
sürgették. Az állam testének csontozatán számtalan 
bacillus rágódott, miknek eltávolítását a létszükséglet 
követelte. Ilyen körülmények szülték meg a spanyol 
inquisitiót ; s ha ennek borzalmairól ad hírt a kró-
nikás, nem szabad elfelejtenünk kettőt: az egyik, 
amit a protestáns Lea ír, hogy a dominikánusok 
szereplése a civil hatalom kegyetlenkedéseivel szem-
ben természetes orvoslást jelentett, a másik pedig, 
amint a madridi tribunal főtitkára Llorente mond, 
hogy minden Ítélkezést megelőzött a 30 napig, néha 
2, 3, 4 hónapig tartó kegyelmi idő, melyet minden 
templomban kihirdettek. 

Tekintetbe kell azt is vennünk, hogy a közép-
kori törvények mai felfogásunktól teljesen elütően 
Ítélkeznek ; így sokkal szigorúbb büntetésben része-
sült a tolvaj, mintha valaki súlyos testi sértés köve-
tett el. Az egyház ebben a milieuben élt s nem előzte 
meg a századokat, hanem azokkal lépést tartott s 
azoknak megjavításán fáradozott. A rabszolgaságot 
sem szüntette meg egy nap alatt, a gótok, a frankok, 
germánok megfékezése sem egy napnak munkája. 

Az inquisitió három századon keresztül működött 
Spanyolországban, de nem a muzulmánok, sem a 
zsidók, hanem a maranok (maranos) és móriszkok 
(moriscos) ellen [arab vagy zsidó nemzetségbeli keresz-
tény apostaták, kik katholikus álarc alatt a vallást, 
hazát elárulták]. 

Az inquisitióhoz — történelmi tény — sok bor-
zalom tapad, de meg kell különböztetnünk két bíró-
ságot: egyházit és világit, s nem szabad az utóbbi 

kegyetlenkedéseit az elsőnek számlájára irni. A közép-
kori pápák nem is szűntek meg szavukat felemelni 
és protestálni a túlzások ellen. (Sok adatot említ a 
szerző.) De a pápák fellépése nem tetszett a világi 
hatalomnak. 1498-ban egy dekretum halálbüntetés 
mellett megtiltja az országba való visszatérést annak, 
aki a pápához folyamodik segítségért. Egy második 
dekretum (1509.) ugyanazon büntetéssel sújtja azokat, 
kik a Szentszéknek az inquisitióval szemben hozott 
határozatait publikálni merészelik. A biróság nem 
tekintette az egyház javát, egyedül a király kegyét 
kereste — írja a protestáns Spittler; a bírák nyíltan 
ellenálltak a pápáknak, az apostoli brévék egyenesen 
az archívumba kerültek — mondja Llorente. A dol-
gok odáig jutottak, hogy X. Leó 1509-ben kiközösíti 
V. Károlyt, kinek fiáról II. Fülöpről Ranke, protes-
táns történetíró megerősíti, hogy az inquisitorokat 
saját kedve és tetszése szerint nevezte ki. 

Az egyházi inquisitorok sohsem pártolták a 
kegyetlenkedést. Maga Lea írja, hogy pl. a katharok 
idejében inkább törekedtek azok megtérítésére, mint 
a vértanúk számának növelésére. S ha Primaire ki 
is meri írni, hogy Spanyolországban 10 év alatt 
majdnem 1.000,000 a zsidó és ugyanannyi a mór 
áldozatok száma, ilyet csak az állíthat, ki nem ismeri 
a korabeli történetírók Bernaldez és Ferreras írásait, 
kik Castille és Aragon zsidóit legfelebb 160,000-re 
becsülik. Ez ép olyan ferdítés, mint mikor Llorente 
a «condamner» helyett «immoler» igét használ. 

A spanyol inquisitióhoz tapadó borzalmakat nem 
helyeselte és nem helyesli senki. De kellő világításba 
tudja helyezni úgy a francia, mint a spanyol inqui-
sitió működését az, aki ismeri a történelemből Luther, 
Calvin, VIII. Henrik, Erzsébet, II. Keresztély stb. 
kegyetlenkedéseit. Borzalmas tetteiknek híre hazánkba 
is eljutott. Pázmány Péter Magyari István sárvári 
prédikátor könyvére írt «Felelet»-e IV. részében 
olvassuk : «Ha pedig megtekinted az Angliai és Fran-
ci ai vér ontásokat és keserves halálokat, melyekkel 
az új Evangelicusok ennihány ezer keresztény em-
bert megölének az igaz hitért, nyilva meglátod, hogy 
sem Nero, sem Phalaris nem kegyetlenkedett úgy, 
mint ti.» Hazánk sem volt ment ezektől; ugyanott 
írja Pázmány: «mindazáltal, kérlek, mond meg, hány 
embert ölettek meg Magyarországban avagy Német-
országban a ti hitetekért.» 

Aki ítéletét a történelemből és nem pamflettek-
ből meríti, történeti kutatása rávezeti Tocqueville 
publicista szavainak igazságára : «Elkezdtem törté-
nelmi tanulmányomat, telve előítéletekkel a pápák 
ellen; befejeztem azt sok respektussal az egyház 
iránt.» Wéber Pál dr. 

Fell i ivjuk olvasóink f iyye lmét Schönwald Imre 
budapesti ékszerész h irdetésére; az ő dús ékszerüzle-
tében m i n d e n n e m ű ékszer o lcsó áron és Ízléses kivi-
le iben kapható. 
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VI. KATHOLIKUS VILÁGSZEMLE 

Magyarország. 
Az esz tergomi e g y h á z m e g y e új «Proprium 

CaJendariuma». A «Divino afflatu» bulla végrehaj tá-
saképen 1912. december 12-én a S. C. Rituum kiadott 
egy instrukciót («Istructio seu declaratio super Calen-
dariis Propriis reformaiidis»), amelyben előírja azon fel-
tételeket, amelyek mellett az egyes egyházmegyék kér-
hetik az új egyetemes kalendáriumon («Calend. Univ. 
Ecclesiae») kívül megülni óhajtott, szorosan vett parti-
kuláris ünnepek engedélyezését egy «Calendarium Pro-
prium dioeceseos» alakjában. 

Csernoch János esztergomi érseknek ily tartalmú 
folyamodását (1913. febr. 11.) már elintézte a S. Rit. 
Congregatio egy 1912. május 5-én kelt decretummal és 
pedig úgy, hogy több, az érsek által is elhagyatni kivánt, 
nem szorosan vett magyarországi partikuláris- ünnepen 
kívül (Szent Margit vértanú, Szent Rókus, Szent Rozá-
lia, Szent Demeter stb.) törölte még Septuagesimától Do-
minica Passionís-ig keddi, illetőleg pénteki napokra eső 
«officia Passioniss-t, valamint törölte Nepomuki szent 
János, a szeptember I. vasárnapjára eső Orangyal-ün-
nepet stb. 

Ezen törlések után az esztergomi «Calendarium 
Proprium»-ban csakis a következő particularis offi-
ciumok maradnak meg : S. Joannes Eleemosyn. (január 
23.), B. Margaretha (január 26.), S. Adalbertus (Dom 
II. p. Pascha), Inventio dexterae S. Steph. (május 
30.), B. Jolantha (junius 15.), S. Ladislaus (junius 28.), 
S. S. Andreas et Benedictus (jul. 17.), B. Cunigundis 
(jul. 24.), S. Stephanus (aug. 20.), Octava S. Stephani 
(aug. 27.), Dedicatio eccl. metrop. (Dom. ult. Aug.), 
Octava Dedicationis (Dom. I. Sept.), Martyres Cassovi-
enses (szept. 7.), S. Gerardus (szept. 25.), Magna Do-
mina Hungarorum (Dom. II. Oct.), S. Volfgangus (okt. 
31.), S. Emericus (nov. 5.). 

Ebből látható, hogy némely magyar ünnepek helye 
is változást szenvedett (Margit, Jolánta). 

A Rituum-Congregatio, úgy látszik, gyökeresen vé-
gezni akar a «pro aliquibus locis» ünnepekkel, és csak 
kétféle kategóriát akar engedélyezni, t. i. az egyetemes 
érvényű kalendárium ünnepeit és az egyházmegyei (or-
szágos) ünnepeket. 

Egy utólagos decretumban (május 16.) a S. Rit. 
Congregatio Nepomuki Szent János ünnepére és Őr-
angyalok vasárnapjaira nézve megengedte ezen szentek-
ről is egy csendes és egy ünnepélyes mise tartását ott, 
ahol ezen ünnepeket nagy fénnyel szokták eddig is meg-
ünnepelni. 

Olaszország. 
Az olasz, Nagy-Oriens állásfoglalása az olasz 

hadügyminiszter ellen. Ismeretes az olasz szenátus-
ban a szabadkőműves katonatisztek ügyének (Fara-ügy) 
tárgyalása alkalmával Spingardi hadügyminiszter kor-
rekt nyilatkozata. A szabadkőművesek, úgy látszik, 
érezték, hogy ennek a nyilatkozatnak és az azelőtt a 
szenatusban történt felszólalásoknak nagyobb a hord-
erejök, mint ameddig hadi ügyek terjednek. Épen azért 

május 25-én a Nagy-Oriens («Grande Oriente d'Italia) 
ülést tartott és azon napirendet fogadott el, amely taga-
dásba veszi a szabadkőművességnek a hadseregre és a 
nemzeti érzésre való veszélyességet, de midőn a váda-
kat ilyen általánosságban visszautasítja, igazában meg-
erősíti azokat, mert felszólítja a hadsereghez tartozó 
testvéreket, hogy ne törődjenek a miniszter szavaival 
és tilalmaival, hanem maradjanak még hívebbek ezen-
túl ahhoz a szabadkőművességhez, amelytől a minisz-
ter őket elválasztani akarná, és pedig azért maradjanak, 
hogy a hadsereg dicsőségét emeljék és hogy továbbra 
is példát adjanak a katonai fegyelem és a vele járó 
kötelmek teljesítésében, amelyek ellen a szabadkőmű-
vesség soha sem vétett. 

Ebben a napirendben a Nagy-Oriens meggyanúsí-
totta a szabadkőművességet támadó szenátorokat és 
sajtót, hogy ők nacionalista jelszavak álarca alatt kleri-
kális irányzatnak hódolnak ; az ilyen forrásból fakadó 
támadásoktól, bármily igazságtalanok, cselszövők és 
fenyegetőzők is, a szabadkőművesség megvetéssel for-
dul el, mert olyanoktól erednek, kik nem ismerik a 
szabadkőművességet és attól irtóznak. 

Ezen napirendet a Nagy Oriens körlevélileg szét-
küldötte az összes egyesületekhez, amelyek közül az 
«Associazione Nazionalista»-nak római helyi csoportja 
nyilt levélben (május 27) válaszol. Ebben a levélben a 
nacionalista-egylet visszautasítja a «klerikálizmus» vád-
ját ; másrészt hangsúlyozza, hogy abban nincsen semmi 
cselszövés, ha egy nyilvános egyesület nyilt sisakkal 
küzd egy titkos társulat ellen, amely a titkosság leple 
alatt küldi támadó és védő nyilait az ellene hadakozók 
ellen. A nacionalisták igenis küzdenek a szabadkőmű-
vesség ellen az ő internacionális és humanitárius tana 
miatt, továbbá alattomos praktikái miatt. A naciona-
lista egylet felhívja a szabadkőművességet, hogy ne-
vezze meg a Nagy Oriens (jun. 10-ig) a maga részéről 
vitaszónokait, akik előre megállapított helyen és napon 
vitába bocsátkozzanak a nacionalisták kiküldötteivel e 
téma felett : «A szabadkőművesség és a nacionaliz-
mus.» 

Nyugodtak lehetnek a római nacionalisták, a «Nagy 
Oriens» továbbra is meg fogja hazudtolni a nevét, a 
napvilágot kerülni fogja és végezni fogja továbbra is 
kisded játékait. 

Az olasz k i rá ly s zabadkőművessége . Az olasz 
szabadkőművesek meglehetősen belekerültek a klep-
szidrába : a hadügyminiszter, a vezérkar, a magasabb 
tisztikar, a szenátus és a sajtó nagyobbik fele stb. mind 
ellene fordulnak. De hát nem lehet az ilyen titkos tár-
sulatot, melynek a régi olaszországi állapotok (pápai 
állam stb.) felfordítása körül oroszlánrész jutott ki, 
máról-holnapra elfújni a szintérről. Most a Secolo, a 
szekta egyik lapja, a királyi palástba igyekszik belé-
fogózni, burkolt célzást téve arra, hogy az olasz király 
is szabadkőműves lehet ; nem mondja a jelenlegi ki-
rályra, hanem valamelyik jövendő királyra, de olyan 
célzatosan teszi a kérdést, mintha valóban csak kímé-
letből nem akarna világosan rámutatni arra, hogy az 
olasz király is szabadkőműves; és ha ő, a lőhadúr 
az volna — mondja a Secolo — akkor mit akarnak 
a szabadkőművesség üldözésével az alantas katona-
tiszteknél 
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A Corriere d'Italia felszólítja a Secolo-1, hogy álljon 
ki nyíltan a piacra és mondja el, mit tud a király sza-
badkőművességéről. így a polémia áttekinthetővé lenne 
egy csapásra. 

Svájc. 
A fribourgi (svájci) katholikus egye tem hit-

tudományi tanrendje. Fribourg-i tudósítónk ír ja: 
A fribourgi egyetem hittudományi doktorátusához 6 évi 
tanulmányt kívánnak meg. Az első két év főként böl-
cseleti és bölcselettörténelmi tanulmányokra szolgál heti 
átlagos 15 órában. A bölcseletet és bölcselettörténelmet 
négy szaktanár adja elő, kik mindnyájan ú. n. szeminá-
riumokat is tartanak tantárgyukba való egész módsze-
res bevezetés céljából. Ez első két tanulmányi évre esik 
heti 4 órában az egyháztörténelem is, mely párhuza-
mosan német és francia nyelven adatik elő külön-kü-
lön. Továbbá a bevezetés a Szentírástudományba, keleti 
nyelvek, stb. Csak ezen két év leteltével kezdik meg a 
hittanhallgatók dogmatikai és erkölcstani tanulmányai-
kat. Ezek négy évig folynak, úgy dogmatikából, mint 
erkölcstanból heti 6—6 órában, a disputációkat, stb. is 
beleszámítva. Kézikönyv szerepét a tanárok feljegyzett 
magyarázata, valamint szent Tamás művei, főként 
«Summa Theologica»-ja tölti be. Legalább három éven 
át kell szentírásmagyarázatot, mellyel két szeminárium 
van összekötve, hallgatni ; valamint két éven át egyház-
jogot heti 4 órában. Apologetika heti 5 órában egy évig 
tart. Lelkipásztorkodástan két évig. Több más tantárgy-
ból — pl. patrologia, ker. régiségtan — is van a rendes 
előadási órák mellett szeminárium rendszeresítve. Külön 
tanszék van a fribourgi egyetemen gregorián énekből, 
még pedig a bölcseleti karon, melynek doktori szak-
tárgyai közé is tartozik. E katholikus egyetemen termé-
szetesen van alkalma a hittanhallgatónak szociális, stb. 
tanulmányokkal is foglalkoznia. Heti átlagos óraszám 
e hat éven át 22—24 óra. 

Franciaország. 
Barthou a tanítók szindikátusai ellen. Már 

megemlékeztünk Barthou miniszterelnöknek az anti-
militaristák ellen Lamarzelle szenátor interpellációja 
kapcsán tett nyilatkozatáról. Ebben a válaszában Bar-
thou élesen síkraszállott a tanítóknak forradalmi tenden-
ciákat szolgáló szindikátusai ellen is, amelyekkel szem-
ben való gyengeségét vetette szemére a kormánynak 
az interpelláló szenátor. Barthou kijelentette, hogy a 
tanítók szindikátusai nem állanak törvényes alapon, 
és azt még kevésbbé lehet megtűrni, hogy a szindiká-
lista tanítók a munkások egyetemes szövetségéhez (Con-
fédération Générale du Travail) kívánnak csatlakozni. 
Barthou ezt a szövetséget magát nem tartja törvény-
telennek (Lamarzelle ezt is állította), de elitéli a szö-
vetség antimilitarista propagandáját és fenyegetőzéseit. 
Sajnos, a fennálló törvények nem nyújtanak elég hatá-
sos szankciókat az ilyen propaganda ellen. Ha a folya-
matban levő büntető eljárás befejezésekor a kormány 
azt fogja látni, hogy a közrendet a fennálló törvények-
kel megvédeni nem lehetséges, a kormány nem fog 
késlekedni a megfelelő propoziciókkal. A szindikalista 
tanítók száma egyébként alig haladja meg az ezret, 
míg a tanítók összes száma 150.000. Barthou különbsé-
get tesz a tanítói szindikátusok és a közönséges taní-
tói szakegyesületek («Amicales») közt; ez utóbbiaknak 

egy része tiltakozott is a chambéry-i kongresszusnak 
antimilitarista határozatai elten. 

Mindenesetre örvendetes a francia kormánynak éles 
állásfoglalása a tanítói szindikátusok ellen, de abban 
valószínűleg téved Barthou, ha az «Amicales»-okat meg-
bízhatóknak véli; azoknak túlnyomó része szintén szo-
cialista, pacifista és antimilitarista elveket vall és Hervé-1 
bálványozza, követi, de taktikájukban mégsem mernek 
olyan messze elmenni, mint a szindikátusok. Hiszen az 
«Amicales»-ok 1905. évi lille-i kongresszusán azt a hatá-
rozatot hozták, hogy a háború elvetendő («guerre à la 
guerre») és csakis brutális támadás esetére szabad egy 
igaz szocialistának fegyvert fognia. Ezekbe az «Ami-
cales»-okba a laikus iskolák lanítói tartoznak, őnekik 
pedig Payot-nak «Cours de morale» könyve az evan-
géliumuk, amelyben Payot tagadásba veszi a haza fogal-
mának reálitását és a hazafiságban nem lát mást, mint 
a szabad polgárnak jogát, hogy nem fizet más adót 
munkája után, mint amihez ő hozzájárult. (Igazán pro-
letár hazafisági) 

Portugália. 

Portugál ia eltörölte a vatikáni portugál kö-
vetséget . Az 1913. évi pápai schematizmusban («An-
nuario Pontificio») a diplomáciai testület tagjainak fel-
sorolásánál még fel van említve, hogy Portugáliá-ban 
jelenleg G. Tonti c. ancyrai érsek a nuntius, de ő szék-
helyétől ezidőszerint távol van, t. i. 1910 óta, amikor 
Portugália megszakította a Szentszékkel a diplomáciai 
összeköttetést, a vatikáni követet visszahívta és Tonti 
nuntius-nak visszaadta megbizó levelét ; a passziv kö-
vetségi jogot illető résznél pedig a Vatikánnál követ-
séggel bíró országoknál Portugália neve ugyan nincsen 
törölve, de a követ nevének helye üresen van hagyva 
(így van ez Franciaországgal is), ami arra mutat, hogy 
a Szentszék csakis a diplomáciai összeköttetés ideigle-
nes megszakításának tekinti a portugál állam intéz-
kedését. 

Most hire jön annak, hogy a portugál kamara 
megszavazta a törvényt, amely Portugáliának vatikáni 
követségét, valamint madridi, római és berlini konzulá-
tusait megszünteti. (Ez utóbbi helyeken a konzuli teen-
dőket is a nagykövetségek fogják végezni.) 

Nagy-Britannia. 
Hir a caldey-i bencésekről . A Guardian című 

londoni lap anglikán hitű levelezője ellátogatott Caldey 
szigetre és leírja lapjában a bencés zárdában vett benyo-
másait. Ezen leírás szerint a zárda tagjai közül kettő.nem 
tért át a katholikus vallásra és ezek a szigeten levő köz-
ségnek templomába mennek istenitiszteletre. Maguk a 
községi lakók nagy része követni készül az áttért bencé-
seket a katholikus egyházba. Az áttért bencések ugyanis 
már eleve előkészítették náluk a talajt a katholikus hit 
megismertetésével. Egy asszony így felelt a tudósító 
kérdezősködésére : «Mi nem tehetünk mást, mint szintén 
áttérni, ha már hiszünk abban, amire a szerzetesek 
tanítottak.» Az anglikán papság ezen áttérés meggátlá-
sára minden eszközt fel akar használni, de a szigetnek 
távolsága és a viharos tenger majdnem leküzdhetetlen 
akadályokat gördítenek elébök ; a vasárnapi hajóátkelés 
(egy kis gőzösön) különben is ellenkezik a vidék szigorú 
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vasárnapi munkaszünetével, amelynek megtartására a 
bencések is intik a népet. 

Japán. 
Katii , e g y e t e m T o k i o b a n . A «La Croix» jelenti, 

hogy a jezsuita atyák a japán kormány jóváhagyásával 
f. évi április hóban Gôchi üaigacon (bölcseség egyetem) 
néven egyetemet nyitottak. Az egyetemnek filozófiai, iro-
dalmi és magasabb kereskedelmi kara lesz ; egyelőre 
ideiglenesen nyert elhelyezést azon épületekben, ame-
lyekben egy szabad egyetem felállítása van tervbevéve. 
Az egyetem élén mint rektor P. Hoffmann S. J. bölcsé-
szeti iró áll, tanárai közt a Jézus-Társaság legkiválóbb 
orientalistái (Dahlmann, Boucher stb.) és egyéb tudósai, 
köztük P. Tsuchihashi japán származású jezsuita, mate-
matikus, foglalnak helyet. 

S a n - D o m i n g o k ö z t á r s a s á g . 
Az é r s e k - e l n ö k l e m o n d á s a . Mint már egyizben 

jelentettük, San-Domingo köztársaságban az egész mult 
éven át polgári háború folyt két párt között a köztár-
sasági elnökség elnyeréseért, míg végre a két párt véget 
akarván vetni a vérontásnak, de az akkori kormány 
uralmának is, felkérte Nouel san-domingo-i érseket, 
hogy ő fogadja el az elnökséget és teremtsen rendet. 
Az érsek ezt elfogadta és a lefolyt négy hónapon át 
rendet csinált a köztársaságban, de bevégezvén felada-
tát, 1913 március 28-án kelt levélben lemondását a 
nemzetgyűlésnek bejelentette. A lemondó levélben az 
érsek-elnök elmondja, hogy a lemondásra egyrészt az 
birta, hogy megszűnt már az ok, melyért az elnöksé-
get elvállalta; de másrészt azért, mert ebben gyenge 
egészsége is, amelynek erősítése végett most Európában 
van, gátolják őt, ha pedig egészsége ismét helyreáll, azt 
teljesen főpásztori hivatásának akarja szentelni. 

Az egyházellenes lapok más mindenféle magyará-
zattal kisérték az elnök lemondását, amely magyaráza-
tok ellenében az Osservatore Romano junius 4-iki szá-
mában közzéteszi az érsek lemondó levelét és a nem-
zetgyűlés elnökségének válaszát, amely a legnagyobb 
sajnálkozással vesz tudomást a lemondás visszavonha-
tatlanságáról. 

Wm VIII. V E G Y E S E K s ü l ! 

N e m z e t k ö z i m u n k á s s z ö v e t s é g k e r e s z t é n y 
a l a p o n . Ha a Marx Károly által 1866-ban (genfi kon-
gresszus) megalapított nemzetkőzi munkásszövetség nem 
is volt hosszú életű, a munkásoknak, kik a kommu-
nisztikus elvet vallják, megvan a nemzetközi szerveze-
tük a szociáldemokráciában. Ezzel szemben most Gas-
teiger Mihály müncheni publicista a «Sociale Revue» 
(Freiburg i. Br.) legújabb számában azt a javaslatot 
teszi, hogy az összes keresztény munkásszervezeteket 
egységes szövetségben és nemzetközi keretben kell egye-
síteni. Gasteiger szerint ezen egyesülésnél a következő 
egyesület-kategóriák jöhetnek szóba : 1.) munkásnevelő-
egyesületek, aminők a legényegyletek és az ifjúsági 
egyletek ; 2.) munkásosztály-egyletek, aminők a külön 
a férfiak részére, külön a nők részére, külön a cselé-

dek részére fenálló egyesületek ; 3.) szakegyletek : 4.) gaz-
dasági egyletek (bankok, szövetkezetek stb.); 5.) sport-
egyesületek. 

A szövetség eszméje mindenesetre nagyszabású és 
nem is volna nehezen megvalósítható, mert Németor-
szágban, Belgiumban, Svájcban, Ausztriában és Magyar-
országban összevéve máris a milliót meghaladja a tár-
sulatokba tömörült munkások száma. A román nyelvű 
országokban, sajnos, igen fejletlen még a keresztény 
munkás-egyesületi szervezet; Franciaországban csakis a 
szakegyletek terén mutatkozik némi élet és szervezke-
dés, míg Olaszországban a gazdasági egyesületek alapí-
tása mutat némi lendületet. 

Butorvevők f igyelmébe. Mielőtt bútort venni óhajt, 
figyelmébe ajánljuk a katholikus körök által szívesen felke-
resett Kovács Mihály butorraktárát (Budapest, VII., üvoda-u. 
44. sz.), mely cég kívánatra készséggel küldi meg ingyen 
és bérmentve legújabb képes árjegyzékét. 

O H IX. K Ö N Y V S Z E M L E 

Uj k iadásban je lent meg Bougaud Emi l : «Keresz-
ténység és Korunk» öt kötetes nagy munkája, könyvtá-
raknak dísze ; a katholikus papságnak, különösen a városi 
lelkészkedő és hitoktatással foglalkozó papságnak nélkülözhe-
tetlen és a maga nemében egyedül álló segédkönyve; a katho-
likus női társadalomnak gyönyörűséges olvasmánya. 

Kapható : Müller Károly plébánosnál, Laskafalu (Baranya 
m.) és minden könyvkereskedés útján. Ara : fűzve 26 kor. — 
Díszkötésben 36 kor. (Portó 1-50 kor.) — Havi 3 kor. részle-
tekben is. (Portó 1-50 kor.) — Növendékpapoknak és tanuló 
ifjúságnak fűzve 21 kor. — Diszkötésben 31 kor. — Tisztelet-
példány megfelelő szám után. 

Legújabb Theologiai Irodalom. 
CJ S z i s z t e m a t i k u s theo log ia . 

Kuhaupt, Ed., Die okkulten Erscheinungen und das 
Wunderbare um die Person Jesu m. e. Anh. : Der Glaube an 
die nachird. Fortdauer. Aschersleben. (Berlin, G. Nauck) 
1913 (VII, 96 S. gr. 8°). M. 1,25. 

Génicot, Institutiones theologiae morális. 2 vols. Ed. 
VII, quam rec. I. Salsmans. Brüssel, Dewit, 1912 (615; 716 p. 
8°). Fr. 12. 

Moniard, A., et F. Vincent, Apologétique chrétienne. 18-e 
mille. Paris, Bloud, 1913 (513 p. 16°). 

Gemelli, A., Psicologia e biologia. 3a ed. Firenze, libr. 
ed fiorentina, 1913 (98 p. 8°). L. 1,50. 

Wright, G. F., The Origin and antiquity of man. IUus. 
London, Murray, 1913 (580 p. 8°). 8 s. 

Gaffre, L. A., L'ame. I: Sa constitution. Paris, Bloud, 
1913 (331 p. 16°). Fr. 3,50. 

Joly, H., L'Hypnotisme et la Suggestion. (Science et Re-
ligion. 681). Ebd. 1913 (63 p. 16°). 

Frazer, J. G., The Belief in immortality and the worship 
of the dead. Vol. I. London, Macmillan, 1913 (518 p. 8°). 10 s. 

DJ Gyakor la t i theo log ia . 
Stapf, J. A., Erziehungslehre im Geiste der kath. Kirche, 

neu hrsg. v. B. Schulz. Paderborn, Schöningh. 1913 (XII, 289 
S. 8°). M. 2,40. 
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Hold, K., Austria sancta. Die Heiligen u. Seligen Nieder-
österreichs. II. Seit dem Regierungsantritte der Habsburger. 
Wien, Mayer & Co., 1913 (VIII, 149 S. gr. 8°). M. 2. 

Herwegen, Ild., Germanische Rechtssymbolik in der röm. 
Liturgie. Heidelberg, Winter, 1913 (40 S. gr. 8°). M. 2. 

Barett, M., Our Lady in the Liturgy. London, Sands 
& C., 1913 (VIII, 237 p. 8°) 3 s. 6 d. 

Leséire, H., Les Psaumes du bréviaire. Traduits de 
l'hébreu. Paris, Lethiellcux, 1913 (XII, 412 p. 16°). Fr. 2. 

Bertram, A., Hildesheims kostbare Kunstschätze. Eine 
Auswahl religiöser Kunstwerke in Sankt Bernwards Stadt. 
35 Lichtdr. — Taf. M. — Gladbach, Kühlen, 1913 (19 S. Text). 
Geb. M. 20. 

Maurice, J., Numismatique constantinienne. T. 3. Paris, 
Leroux, 1912 (XLVIII, 286 p. 8° avec tableaux et 11 planches). 
T. I. à 3. Fr. 65. 

Szerkesztői izenetek-
Pl. M. Fribourg. Köszönet a küldött tudósításért. 

J^iadóhivatali izenetek-
Fe lh ívás az e lö i izetés megújítására. Mivel a Religio 

csak 10 hónapon át jelenik meg és így I. féléve már május 
végével lezáródik, tisztelettel kérjük azon előfizetőinket, kik 
félévre fizettek elő, hogy lehetőleg junius hó folyamán szíves-
kedjenek előfizetéseiket megújítani. 

Felh ív juk igen tisztelt o lvasóink f igye lmét arra, 
hogy a «Religio» régebbi évfo lyamai 15)08-tól kezdve 
féláron, évfo lyamonkint <> K.-ért k iadóhivata lunknál 
megrendelhetők . Különösen ajánljuk ezen, he lyszűke 
miatt adott kedvezményt új e lőf izetőink f igye lmébe. 

Hátralékosainknak. Mindazokat, akik a folyó I. félévre 
(január—május) még nem küldötték be előfizetéseiket, tiszte-
lettel kérjük, szíveskedjenek a félévi előfizetési összeget mielőbb 
beküldeni. 

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos : 
Dr. HANUY FERENC, egyet, tanár (IV., Molnár-u. 20 .) 

Főmunka tá r s és szerkesztő-helyettes : 

D R . W O L K E N B E R G ALAJOS, egyet, tanár (I., Bertalan-u. 2 4 . ) 

Iparos és nem kereskedő 
3 5 éve fennálló r.k. cég? 
Készít és Javít i Kelyhet, ciboriumot, oltár 
gyertyatartót, oltárlámpát, keresztet, füstölőt 
csillárt, gyertyára és villanyra stb. Arany, eztis 
kinaeztist, bronzból, művészies és egyszerű ki 
vitelben. Kelyhek stb. tárgyak valódi tűz 
galván aranyozása és ezüstözése jótállással 
Tervrajz és költségvetés dijtalanul. Mielőtt más 
hol rendelést tesz, méltóztassék egy áijegy 
zéket kérni, melyet ingyen és bérmentve küld 

Kéri nagybecsű pártfogását 

BITTNER JÁNOS 
egyházi szerek miiOtvöse. 

Budapest, IX., Lónyay-u. 23. 
(bejárat Czuozor-utea f.) 

S u s f h B é l a 
kárpitosmetser és 
<«•<«• díszítő 
Budapest, VIII., Horánszky-u. 22. 

értesíti nagyérdemű rende-
lőit s a közönséget, hogy üzle-
tét az itt jelzett helyiségbe 
(kongregációi épület) helyezte 
át. Megrendeléseket leg-
gyorsabban teljesít. 

H A R M O N I U M O T 
STOWASSER J. 

elismert legjobb gyártmányokat szállít 
Magyarország legnagyobb hangszergyára 

cs. és kir. 
udv. szállító, 

&& a javított Rákóczi-tárogató feltalálója. 

P l i n A p r o T n ker., Iiánchíd-ntca 5. szám. 
D U U M l L O I y GYÁR: Öntöház-utca 3. szám. 
Ajánlja mindennemű, gyárában készült hangszereit, úgyszintén húrokat és hang-

i t szeralkatrészeket. c = j i i i i Árjegyzék díjmentesen küldetik. — 

T Í * 

Orgonaharmoniumokaí 
mindkét rendszer szerint a legolcsóbban szállít 
Pajkr Rezső és Tsa, Budapest, 
X., Delej-utca 25. sz. (Tisztviselőtelep.) 
Árjegyzék ingyen ós bérmentve. Részletfizetés engedélyezve. 
Tanerőknek s lelkészeknek külön százalékengedmény. Kérjen 
árjegyzéket pianókról és pianinókról. Bérmentes szállítás 
. . . . az utolsó vasúti állomásig. 

BOTOR 
részletre és készpénzért 
igen jutányos árban kapható 

Kovács Mihály 
butorraktárában 

Budapest, VI I , , Óvoda-u. 4 4 -
(Garay-tér sarok). Ë lapra 
hivatkozók 10 százalék áren-
gedményben részesülnek. 

1907 . Pécsi országos kiál l í táson ál lami ezüst éremmel kitünteive, 

FLEISCHER JÁNOS 
e g y h á z i ruha és reverenda szabó 

PÉCS, FERENCIEK-UTCA 9. 
Evek hosszn gyakorlata ke-
pesít a legjobb szabású, minő-
ségű és finoman kidolgozott 

REVERENDÁK ÉS GIMÄDÄK 

PAPI CIVIL ÖLTÖNYÖK-
előállítására. Üzletemet ezen-
••••••••••••••• kívül ••••••••••••••• 

EGYHÁZI RUHÁK 
készítésire is berendeztem. 
Mindennemű egyházi rnhák : 
casnlák, pluvialék velnmok, 
baldachinnmok, minisztráns 
rnkák, zászlók, lobogók, kar-
ingek, álbák, kehelyruhák 
••••••• stb. készíttetnek. ••••••• 
Egyházi rnhák javítása ol-
csón és jól eszközöltetnek. 

Költségvetés és ár jegyzék ingyen ! — • Személyesen is megjelenek ! 

Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII. ker., Szentkirályi-utca 28. szám. 
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A BUDAPESTI EGYETEM HITTUD. KARA TÖBB TAGJÁNAK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI 

Dr. H A N U Y F E R E N C , EGYETEMI TANÁR. 

Megjelenik — július és augusztus hó ki-
vételével — minden szombaton reggel. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Budapes t , IV., M o l n á r - u . 20. 

Előfizetési á r : egész évre K 12, félévre K 6. 
Egyes szám ára : 50 fillér. (Kapható a Szent-
lstván-Társulat könyvk., IV., Kecskeméti-u. 2.) 

TARTALOM. I. Vezércikk: Egyetemi diákpasztoráció. I r ta : Wolken-
berg Alajos dr. — Vezércikk után : A szombathelyi káptalan 
kitüntetése. — II. Az örök városból: 1. Zarándokok fogadtatása a 
Vatikánban. 2. Marucchi tanár előadása Nagy Konstantinról. 
3. Jubileumi istenitiszteletek egy campagna-i templomban. 4. Bre-
mond müve Chantai Franciskáról. — III. Tudományos cikkek, 
közlemények, értekezések: 1. Valami világnézetünkről. I. Vor-
buchner A.-tói. 2. A keresztény művészetek kialakulása Nagy Kon-
stantin uralma alatt. III. Stöhr Géza Ker. János-tói. 3. A keleti 
egyház miséi dogmatikus szempontból. 1. — u-tól. 4. A kis koz-
mosz. I. Nagy Sándor dr.-tól. 5. Egy ú j fa j tá jú apologetikai kézi-
könyvről. I. P. Schrotty Páltól. — V. Könyvkritika : 1. Fr. Lau-
chert : Leben des heiligen Athanasius des Grossen. Dudek János 
dr.-tól. 2. Dr. J. Fritz : Der Glaubensbegriff bei Calvin und den 
Modernisten. Weber Pál dr.-tól. — VI. Katholikus Világszemle : A.) 
Franciaország : 1. A francia Akadémia történelmi nagy díja egy 
francia plébánosnak. 2. A felebaráti szeretet szabadsága. 3. A lil-
le-i katholikus egyetem és a Szentszék. 4. Loisy legújabb hitval-
lása és önvédelme. B.) Olaszország : A szociálista képviselők a 
szabadkőművesség mellett. C.) Német-Birodalom : 1. Ostwald és a 
monisták az «euthanasia» szervezését követelik. 2. A beuron-i 
bencés apátság 50 éves jubileuma. D.) Oroszorság : A szentpéter-
vári cári könyvtár latin kódexei. — VIII. Vegyesek : Egy klasz-
szikus szentírási hely a papság antialkoholizmusa mellett. — 
IX. Könyvszemle. 

."Egyetemi diákpasztoráció. 
I r t a : W O L K E N B E R G A L A J O S DR. 

A Religio f. évi 8-ik számában ismertettem 
azokat a szempontokat, akadályokat, kilátásokat, 
melyek közt értelmiségünknek lelkipásztori gon-
dozása üdvösen történhetik. 

E részben ma minden szem és gond jófor-
mán az ifjúságra, a felnövő nemzedékre irányul. 
Mert az értelmiségnek azon részével, mely már 
benne van a közéleti munkában, eléggé tisztá-
ban van mindenki, aki az egyetemi élet minden-
kori veszedelmeit s az előbbi nemzedékek sorsát 
ismeri. Ez az értelmiség felnőtt jóformán minden 
lelki gondozás, figyelmeztetés, vezetés nélkül, az 
erkölcsnek ezer veszedelmében és csak ott nem 
bukott, ahol alkalom nem kínálkozott, úgy a 
szellemiekben, mint az erkölcsiekben. Huxley 
maga mutatot t rá (id. Weiss : Apol. d. Christent. 

4. 7.), a mult századbeli irányok tarthatatlansá-
gára, mikor bizonyos nagyítással s a gondolat-
körén kívül eső vallásos felfogás teljes ignorá-
lásával oda nyilatkozott, hogy a legjobb modern 
civilizáció sem tüntet fel oly társadalmi álla-
potot, mely méltó volna azon eszményhez, mely 
felé az emberiséget vezetni kell. Még csoda tehát, 
ha az értelmiség némely része csak annyit is 
meg tudott őrizni első neveltetésének jótéte-
ménye kapcsán erkölcsi javaiból, amennyit a 
közéleti aberrációkban itt-ott tapasztalunk. 

A mai nemzedéknek más a sorsa. Ezzel, 
ügyeivel, jövőjével sokan foglalkoznak. Katho-
likus részről ép úgy, mint a protestánsok részé-
ről. Keresik ennek az ifjúságnak számára a gon-
dolatokat, intézményeket, az ifjúság lelkét lekötő 
érzéseket, az érintkezés bensőségét és szaporí-
tását, a vallásos gyakorlatok megkedveltetését. 
Teszik ezt magánosok és intézmények, főpapok 
és főranguak, tudósok és gyakorlati elmék, maga 
az egyetem. A debreceni ú j egyetem hittudo-
mányi karát illetőleg a mai ref. theologiai aka-
démiai tanárai jó előre felveszik p rogrammjukba 
az ifjúságnak lelkipásztori gondját ugyanazon 
mintára és ugyanazon keretekben, amelyek sze-
rint azt a budapesti tudományegyetemen ren-
dezték. 

Nehézségei ennek a munkának vannak és 
lesznek, de kilátásai azért jók, mert u jabban a 
középiskola halad jó utakon s ad jó anyagot a 
főiskolai pasztorálás munkájának. Minden módon 
magasztalni kell tehát a pannonhalmi Szent Gellért 
c. folyóiratot, mely a folyó év elejével közép-
iskolai predikációs folyóiratból — jóllehet ezt 
a jellegét is megőrizte — egyenesen pasztorá-
ciós folyóirattá alakult s hozza igen tartal-
mas cikkelyeit a középiskolai diákpasztoráció 
érdekében. 

Mindamellett kemény dió marad az egye-
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temi if júság paszforációja, különösen azé az ifjú-
ságé, mely in te rná tusokon kívül él. Nincs alkal-
mas és eléggé fej lődött szerv, mely ezeket az 
i f jakat összehozni és együtt tar tani tudná. Szét-
szórtan, a központoktól távol laknak, foglalko-
zásaik, sport jaik, időtöltéseik, a különböző tanul-
mányszakok egyenlőtlen leckebeosztása egységes 
időt nem engednek az ifjak összegyűjtésére. 
Maguk a különböző tudományszakok is szét-
húzást teremtenek köztük és inkább vidékek, a 
középiskolák szerint, amelyekből kikerültek, cso-
por tosu lnak szivesebben. 

Már az e lmondot tak is sokat megfej tenek 
abból a talányból, miér t nem birt a mindig erős 
erkölcsi a lapon álló s olyan nagy múl tú Szent-
Imre-Kör nagyobb anyagot keblébe fogadni, a 
rendszeres erkölcsi nevelés és pasztoráló gond 
elé hozni. Igaz másfelől az is, hogy a Szent-
Imre-Ivör épen mer t egyéb és következetes szor-
galommal végzett munká i mellett tagjainak szó-
rakoztatására nyi t ja meg helyiségeit, érintke-
zésre, némely jó behatások közlésére ugyan al-
kalmas, pasztorális tevékenységre azonban nem 
bizonyul hasonlóképen alkalmasnak. 

Hozzá, a Szent-Imre-Kör a lehető legnagyobb 
szegénységgel küzd. Nagyon kevés istápolást kap, 
a tagsági dí jakból pedig nem bír olyan helyi-
séget sem fentartani , sem berendezni , mely tö-
megeknek nyú j tha tna ot thont , egyúttal pedig 
pasztoráció tekintetében is közelebbi célokat 
szolgálhatna. 

Azonban ki kell indulnia a Szent-Imre-Kör-
ből olyan tevékenységnek, mely lassankint nagy 
e redményekre vezethet. A Szent-Imre-Kör veze-
tőinek, akik végre is kevesen vannak és min-
den re rá nem érnek, az ifjakat, a kör tagjait 
legelső sorban arra kell kiképezni, hogy a ka-
tholikus if júságért ők maguk apos to lkodjanak és 
pedig hathatósan. Ok maguk keressék fel és hoz-
zák maguk közé mindazokat az ifjakat, akikhez 
elérhet kezök, szellemök, összeköttetésök, barát-
ságuk. Az apostolkodás fogalma az egyetemi 
ifjak előtt korán tsem ismeretlen. Szent Vince-

konferenciá ikon megindí tó buzgósággal dolgoz-
nak szegény társaik és általában a szegények 
n y o m o r á n a k enyhítésén. Csak ki kell szélesíteni 
a lá tókört és tágasabb mezőt kell nyi tni a tevé-
kenységnek. A tömegvezetés je lszavának idején 
és a tömegmérgezés veszedelmei közt az itjak 
részéről tö r ténő emez apostolkodás legnagyobb 
fontosságú e lőmunkála ta a sikeres és széleskörű 
pasztorációnak. 

Mert az egyetemi életre felkerülő i f jaknak 
nagy átlaga dacára a középiskolai gondos veze-
tésnek, még ma is kevés tá jékozódottságot és 
érzéket, kevés melegséget hoz magával katho-
likus gondolata ink és in tézményeink iránt. Az 
említett apostolkodás vezetné ezeket az i f jakat 
a kathol ikus gondolat tűzhelyeihez, segítené őket 
arra, hogy közelről lássák s kellő világításban 
a kathol ikus érdekeket , törekvéseket és a ve-
szedelmeket is, metyek az if júság hitét, világné-
zetét, erkölcseit, egyetemi életét fenyegetik. 

A főiskolai it júság pasztorációjának másik 
nehézsége az if júság lé lektanában van. 

Az itjú t udomány t j ön keresni a főiskolára. 
Nem mindig van ugyan áthatva a t u d o m á n y 
magasztosságának és szentségének érzetétől, sőt 
sok tekintetben felszínes marad , de végre is érzi, 
hogy a t u d o m á n y hatalom, a t udomány tekin-
télyt ad, befolyásolja az életnek minden nyilvá-
nulását. Ha j landó tehát arra, hogy a tudomány t 
az egyedüli célnak tekintse, melyér t ebben az 
időben élnie kell s az erkölcsi javakat , melyek-
kel most m á r alég gyakran találkozik itteni éle-
tében is, semmibe se vegye vagy kevésre érté-
kelje. 

Nagyon természetes ennélfogva, hogy az 
if júság vezetésében a t udományos szempontot 
az egész vonalon — érintkezésben és vallásos 
taní tásban is — ér vényesíteni kell. Másfelől kü-
lönös gonddal kell odahatni , hogy ez a tudo-
mányosság meg ne bénítsa azt az ifjút, el ne 
szárítsa lelkét, el ne szakítsa az erkölcsi, az 
ész- és természetfeletti alaptól, melyen az élet 
nyugszik. 

ÄNGSTER JÓZSEF és FIA 
orgona- és harmoniam-oyár, PÉCS. 

O O Alapíttatott : 1867. évben. O O 
A bpesti Bazilika nagy orgonájának épitői. 

C s a k e l s ő d i j a k k a l k i t ü n t e t v e . 
Pécsi ors?, kiállításon legelső díjjal, állami aranyéremmel kitüntetve, 

Ajánlják kitűnő hangú és erős szerkezetű 
légnyomatu és elektromos berendezésű 

ORGONÁIKAT 
a legjutányosabb árak mellett, művészies 
kivitelben, o o o Raktáron kitűnő hangú 
harmoniumok minden nagyságban. 
Elektromos fujtató készülékek. Árjegyzéket kívánatra ingyen. 
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Az az ifjú továbbá szabadnak érzi magát. 
Szabadságát könnyelműségekben gyakorolja, 
amelyeknek mérge szájizét veszi el és érzékét 
roncsolja össze épen a vallásos gyakorlatok iránt. 
Egy főváros, de csak egy-egy nagyobb város is 
olyan képeit mutatja a könnyelműségeknek, az 
erkölcsi degradáltságnak, ,s ami még nagyobb 
veszedelem, olyan titkon végzi mérgező hatá-
sát — nem kizárólag a nemi élet túlzásaira gon-
dolunk — hogy sok esetben alig-alig védhető 
ellenük az ifjúság, de az ifjúság barátai és ne-
velői tudni fogják, miként kell az ifjúságra épen 
könnyelműségei ellenében hatni most az erkölcsi 
integritás, majd a jellemesség nevében, ismét 
máskor a gyógyító kéz hatalmával, a kegyelem, 
a vallási gyakorlatok erejével és szempontjával. 

Tapasztalásunk mondja, hogy az ifjúságban 
ebben a tekintetben is jóval több a meggondo-
latlanság, a kevés törődés önönmagával, mint a 
léhaság. Világos látáshoz, önmagának értékes 
megbecsüléséhez, öntudathoz kell őket segíteni. 

Ez a munka folyik is minden oldalról. Zaj 
nélkül, de annál komolyabban. S aki tapasztalta, 
hogy az ifjúság a javára irányuló ezen munkák 
iránt elismeréssel, soknemű hűséggel van, an-
nak — a sok oldalról megnyilatkozó pesszimiz-
mus dacára is — jó reménységei vannak a jö-
vendőt illetőleg.! 

A szombathelyi káptalan kitüntetése. 
A Szombathelyi Újság után közöljük a következő hírt: 

Szombathely egyházmegye nagy ünnepében (Szent 
Márton ereklyéinek hazahozatala) ő felsége a király 
is résztvesz s részvételének látható jeléül a vasvár-
szombathelyi székeskáptalan tagjait káptalani díszjel-
vénnyel tüntette ki. Az erre vonatkozó legfelsőbb 
királyi kézirat és a díszjelvények már megérkez-
tek, gróf Mikes János megyéspüspökhöz, aki a Szent-
Márton ünnepélyt megelőző napok valamelyikén ün-
nepiesen fogja azokat a székeskáptalan tagjainak 
átadni. A jelvény fehér zománcos kereszt, keskeny 
aranyszegéllyel. A kereszt felső részén van a magyar 
szent korona színes zománcos kivitelben. A kereszt 
közepén egyik oldalon Szent Márton püspök szines 
zománcképe, körülötte e felírással: Capitulo cathed-
rali Castroferreo-Sabariensi. A másik oldalon vörös 
alapon ő felsége drágaköves monogrammja, alatta az 
évszám MCMXIII. A díszjelvény vörös-arany-sárga 
szegélyű szalagon a nyakban viselendő. 

A királyi kegy megnyilvánulása az ország egyik 
legősibb káptalanját tüntette ki. A vasvár-szombat-
helyi székeskáptalan megalapítása és felvirágoztatása 
első szent királyunk nevéhez fűződik, aki, miután a 
keresztény hitre térítette országát, egymásután alapí-

totta a püspökségeket s ezek mellé a káptalanokat, 
így alapította Vasvár székhellyel a vasvár-szombat-
helyi káptalant, amely a győri püspökség társaskáp-
talanja voll. Vasvárról a XVI. század végén ország-
gyűlési intézkedés helyezte át a káptalant Szombat-
helyre. 

II. AZ ÖRÖK VÁROSBÓL E H 

Zarándokok fogadtatása a Vatikánban. 
Június 6-án a Szentatya a livorno-i zarándokokat 
(800 zarándok) fogadta a S. Damaso-udvarban olyan 
módon, mint múltkor a firenzeieket. A Szentatya az 
udvarra nyiló erkélyen jelent meg kíséretével és 
onnét adott áldást a zarándokokra. 

Marucchi tanár előadása Nagy-ivonstan-
tinról. A Konstantin-féle ünnepségek első szaka-
szának befejezéseül Rómában Marucchi Orazio tanár-
nak a Cancelleria-ban június 4-én megtartott elő-
adása szolgált. 

Marucchi tömör képet nyújtott a birodalomnak 
a 312. évben a Maxentius felett kivívott győzelem 
idejénfennállólielyzetéről. Marucchi szerint Konstantin 
maga kevéssel a győzelem után a forumon nyilvános 
beszédben proklamálta a keresztény vallás szabad-
ságát; az ő diadalívének egy forumi jelenete, úgy 
látszik, épen ezt ábrázolja. A diadalíven az «instinctu 
divinitatisy> szavakat a mai kritika már elfogadja, mint 
a diadalív eredeti (Konstantin-féle) feliratának valódi 
részét, és e szavak hihetőleg a milano-i rendelet egyik 
helyének visszhangjai, ahol t. i. a két császár ki-
mondja, hogy a «summa divinitas» iránt való, hódo-
latból adják meg a vallásszabadságot. A felirat ezen 
szavai az isteni segítségre akarnak utalni, amellyel 
Konstantin a győzelmet kivívta. Utal arra, hogy 
Konstantin 312 után nyilvánosan kereszténynek val-
lotta magát és keresztény hitét tettekkel is beigazolta, 
amikor az egyházat adományaival gazdagította és a 
római fényes bazilikákat emelte. 

A római bazilikák építésében bizonyos magasztos 
tervszerűség észlelhető; ezen építés annyival jelen-
tősebb, mert ugyanakkor a császár megtagadta a 
pogány templomok építéséhez való hozzájárulását. 
Ezek a bazilikák mind nagyobbszerű, földfeletti épít-
mények voltak, nem pedig, mint némelyek a Szent 
Péter és Szent Pál bazilikán kívül a többi Konstantin-
féle bazilikákat szerény sírkápolnáknak tartották; 
ezen bazilikáknak fényéről némi fogalmat nyújtanak 
azok a Konstantin-korabeli felséges mozaikok (Theodor 
püspök sírja), amelyeket épen most fedeztek fel 
Aquileja romjai között. 

Konstantin a bazilikák épületein kívül Rómában 
és Campagna-ban (ager Romanus) nagy kiterjedésű 
telkeket is ajándékozott a római egyháznak, amelyek-
ről epigrafikus feljegyzések vannak. Ilyen lelkek 
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voltak többek közt: az ager Veranus a S. Lorenzo 
bazilika mellett, melyet e bazilikának adományozott, 
továbbá a fundus rosnrius a Via Appia és Via 
Ardeatina között, ahol Márk pápa bazilikát is emelt. 
Albano-ban is az ottalapitott cathedralisnak Konstantin 
telkeket adományozott; a Konstantin-féle építmény-
ből épen minap került az albano-i székesegyház restau-
rálásának most folyó munkálatai közben napvilágra 
néhány oszlop. 

Mindezen adományok képezik az igaz magvát 
azon későbbi legendának, mintha a későbbi egyházi 
állam egész területét Konstantintól kapták volna a 
pápák (donatio Constantiniana). 

Külön is rátér arra a legújabban elhangzott 
téves magyarázatra, mintha Nagy-Konstantin az 
«instinctu divinitatis» szavakkal a napistenre akart 
volna utalást tenni, kit továbbra is tisztelt volna, 
sőt hogy még a labarum monogrammja is a nap-
imádás szimbóluma volt volna. Ezt a feltevést meg-
cáfolja úgy a történelem, mint a műarchaeologia ; 
Konstantin 312 előtt hive leheteti a napkullusznak, 
amely a római birodalomban annyira el volt terjedve, 
de 312 után ő már a pogány vallás szertartásaival 
szakított és keresztény hívővé lett, bár a keresztség 
felvételét haláláig elhalasztotta is. Ha Konstantin 
nem lett volna hívő keresztény, hanem csakis poli-
tikai lépés lett volna nála a keresztény vallás iránt 
való jóindulata, akkor elég lett volna neki, ha a 
keresztényeknek megadja a szabadságot és vissza-
adatja nekik elvett birtokaikat, ezzel máris kiérdemelte 
volna háláját a keresztényeknek, kik még kisebb-
ségben voltak Rómában és a birodalomban ; de mi-
csoda politika lett volna az, hogy ő, mint bálványimádó 
pogány a lakosság pogány vallású többségének bosz-
szuságára odaadja a kisebbség vallásának és e vallás 
fejének egyik császári palotáját (Laterán), nekik nagy 
telkeket adjon át és azokon fényes bazilikákat emel-
tessen, ha ő maga még napimádó és bálványimádó 
maradt volna? Ez képtelenség. Konstantin lépése 
politikai célzattal is birt ugyan, de első indító oka 
az a hit és hívő érzület volt, amely Konstantinban 
fakadt 312 után. És ezt az érzületet nemcsak a csodá-
latos égi jelenség fakasztotta ő benne, hanem a ke-
resztényeknek 300 év üldözései közepette való meg-
őrzött rendíthetetlen hitük, erényes életük, hősies 
kitartásuk és az evangéliumnak ezekben megnyilat-
kozó ereje, amely indító okok minden pogányra nagy 
hatást gyakoroltak. Konstantin érdeme az, hogy az 
evangéliumnak a pogány vallások felett való felsőbb-
ség'ét felismerte és intézkedéseivel elősegítette azt, 

hogy a keresztény vallás legyen a római állam val-
lásává. 

Ebben a perspektívában kell tekinteni az égi 
kereszt-jelenést is, amelynek történeti valóságát nincs 
okunk kétségbe vonni, mikor a császár esküvel erő-
sítette meg Eusebius történetíró előtt, hogy a kereszt-
jelenést valóban látta. De ha fel is tételeznők, hogy 
talán csak a császár képzelő tehetségének és érzéki 
csalódásnak lett áldozatává, még ez esetben is igen 
értékes ez a jelenés, mert ujabb érvet szolgáltat 
azok ellen, akik csakis politikai fogásnak szeretnék 
tekinteni Konstantin lépését, ezek ugyanis épen azt 
láthatnák ebből, hogy a császár gondolatait mennyire 
elfoglalta a keresztény vallás fensége, igazsága és 
társadalom- és államfenntartó ereje, és mennyire mé-
lyen kellett akkor már átjárnia lelkét a keresztény 
hitnek, vagyis: ezen feltevés mellett is Krisztus jelent 
meg erkölcsileg Konstantin lelke előtt és előidézte 
benne azon égi jelenésnek megfelelő mély érzelme-
ket és a teljes belső átalakulást. így is tehát valóság 
volt a császár csodás átalakulása, amely hírtelen 
kifejezésre is jutott az általa a győzelem után kibo-
csátott rendeletben. 

Konstantin kegyetlenkedései mindenesetre nagy 
szenyfoltok az ő jellemén, de ezek a tények, amelyek 
körül való részességének fokáról nem bírunk pontos 
adatokkal, nem veszik el érdemeit a keresztény val-
lás irányában; azt mindenesetre vissza kell utasítani, 
mintha ő a keresztény vallással összeegyeztethetők-
nek tarthatta volna bűnös tetteit. 

J u b i l e u m i istenit isztelet e g y Konstant in-
korabel i campagna- i t emplomban . A Via La-
bicana-n (most Via Casilina), Róma város falától 
három kilométernyire fekszik a Tor Pignatara nevű 
kerek alakú mauzóleumnak romja, amelyet a régi 
hagyomány «Basilica S. Helenae» cimen szent Ilona, 
Konstantin anyja, mauzóleumának tartott; ebből a 
mauzóleumból, amely mindenesetre császári telken 
feküdt és amely alatt a III. századból származó ka-
takombák vannak, a római császári lovasgárda lova-
sainak sírjaival, került a Vatikánba egy szép nagy 
porfir-szarkofág, amelyei Szent Ilona szarkofágjának 
neveznek. 

Ezen mauzóleum mellett már a IV. században 
egy Marcellinus et Petrus vértanúk nevére szentelt 
templom állott fenn, melyet XI. Kelemen újjá épí-
tett ; a templom (maga is plébániatemplom) a lateráni 
archibazilikának fdiáléja. A templomra újabb időben 
nagyobb figyelem irányult, mert vidéke benépesült: 
itt van egy nagy katonai gyakorlótér («Centocelle»), 

Hemopatiai gyógyintézet Asthma, köszvény, görvélykór, idült és nehéz szív-, 
gyomor-, máj-, vesebajok és súlyos idegbajok (para-
lysis, tabes, álmatlanság) gyógyítására berendezve. 

_ « , „ „ , . , . . . . _ _ Bejáró betegek részére. Mérsékelt árak. Bevált, ki-
Budapesí, V., Vaci-korilí 18. S Z . I. = = = = = = próbált kezelés ! — 
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egy aviatikus telep, egy radiotelegrafikus állomás 
és egy erődítmény («Forte Casilino). 

Ebben a templomban június 8-án a Konstantin-
jubileumi bizottság jubileumi ünnepségei rendezeti; 
délelőtt pontifikális szentmise volt szent beszéddel, 
melyet a lateráni káptalan vikáriusa, La Fontaine cimz. 
püspök tartott, délután pedig körmenet volt az Oltári-
szentséggel. A tor-pignatara-i ünnepéllyel vége szakadt 
a római jubileumi ünnepségek első szakaszának; a 
második szakasz ősszel lesz. 

B r e m o n d m ű v e Chantai Franc i skáró l . 
Jeleztük már, hogy az Index-Congregatio Henry 
Bremond-nak «Vie de Ste Françoise de Chantai» 
müvét index-re tette. Most a Corriere d'Italia közli, 
hogy Bremond bejelentette Bonnefov aix-i püspök-
nek, hogy aláveti magát az Index-congregatio határoza-
tának és hogy hiven ragaszkodik az egyház tanításához. 

III. TUDOMÁNYOS CIKKEK, <*><*> <x><*> 
ca e/a KÖZLEMÉNYEK, ÉRTEKEZÉSEK 

Valami világnézetünkről. 
I. 

Az igazság az értelem és a dolog megegyezése. 
Ha az értelem a megismerendő tárgyat átvilágította 
és mindazt, amit a tárgy magában kifejez, belátta, 
akkor megismertük a dolgot, megegyezés jött létre a 
dolog és értelmünk közt. 

Tekinthetjük e meghatározásnak az alanyi ol-
dalát, azaz értelmünk viselkedését a megismert tárgy-
gyal szemben. Ha ezt az oldalt nézzük, akkor tudo-
mányos megismerésünknek biztosságát vizsgáljuk. 
Reá jutunk arra, hogy megismerésünk lehet nyilván-
való, igaz, kétkedő, gyanító stb. 

Tekinthetjük azonban tárgyi oldalát is. Meg-
vizsgálhatjuk, hogy az a tárgy, mely ismeretünk 
körébe lépett, milyen. Ebben az esetben a megismert 
igazság annyiféle lehet, amennyi tárgy vagy tárgyak 
közötti valóságos viszony csak létezik a világban. 
Lehet tehát a megismert dolog egy kődarab, egy 
ember vagy az ember, az egység, a szép, a jó, sőt 
maga az igazság is, mivel, mint a jelzett meghatáro-
zásból látható, az igazság nem más, mint valamiféle 
viszony értelmünk és a dolgok között. 

Maradjunk az igazság fogalmának tárgyilagos 
vizsgálatánál. Mint jeleztem, tárgyát tekintve, lehet 
az igazság annyiféle, ahány dolog e világon valójá-
ban létezik. Ha tehát tárgyi szempontból akarjuk 
felosztani a megismert igazságokat, akkor nincs 
egyéb dolgunk, mint követni azokat a felosztásokat, 
melyekkel rendezzük a világban létező valóságokat. 
E felosztások közül a legmélyebb az, amely az el-
vonást veszi alapul. Legmélyebben tehát akkor fog-
juk felosztani ismereteink körét tárgyilagos szem-

pontból, ha követjük azt a felosztást, amely az 
elvonásban gyökeredzik. 

Az elvonás fokozatai szerint megkülönböztet-
hetünk .-1 

1. Természettudományi rendet. Azon igazságokat, 
amelyeket ebben a rendben állapítunk meg, termé-
szettudományi igazságoknak kell neveznünk. 

2. Mennyiségtani rendet. Ebben a rendben fel-
fedezhető igazságok tehát mennyiségtani igazságok 
lesznek. 

3. Bölcseleti rendet. Azon igazságok pedig, ame-
lyek ebben a rendben kerülnek értelmünk elé, böl-
cseleti igazságok lesznek. 

Ami ezen igazságoknak a valóságban való gyö-
kerezését illeti, nyilvánvaló, hogy a kívülünk fekvő 
valóságban nem ténylegesen (actualiter), hanem csak 
képesség Heg (vir tu aliter) léteznek. 

Legközelebb fekszik az érzékelhető valósághoz, 
azaz legszembeötlőbb a természettudományi igazság, 
elrejtettebb a mennyiségtani, legmélyebb pedig a böl-
cseleti. 

Ha nem is egyforma uton jutunk el e három 
igazsághoz, ha a megközelítés útja mindegyiknél 
különbözik is, létjogosultságukban mégis erősen, szo-
rosan függnek össze. 

A természettudományi igazság felöleli, rendezi, 
szellemesíti a való világot. Egy természettudós pél-
dául sokkal jobban, igazabban fogja fel a nagy ter-
mészetet, mint az egyszerű földműves. Nemcsak 
azért, mert értelmét jobban kiművelte, hanem leg-
főképen azért, mert úgy tanulta megismerni a való-
ságot, hogy azt, ami fontosabb, ami lényegesebb, ami 
alapvetőbb, ami tehát igazabb, mert inkább, intenzi-
vebben létezik, jobban észre is vegye. A fontosabbat, 
ami a létező valóságnak sok jelenségében, mozgó 
tüneményében elszürkül, elenyészik, azt tudja ki-
emelni, hogv úgy mondjam, leporolni a természet-
tudós. 

A mennyiségtani igazság nemcsak a természetet, 
amint létezik, hanem magát a természettudományt 
is felöleli, szellemesíti. A matematikus, igaz, hogy 
nagy munkával, azt ássa ki a valóságból, ami még 
mélyebben fekszik, még általánosabb érvényű, tehát 
még igazabb, mint a természettudományi igazság. 
A mennyiségtani igazság magában foglalja egy ma-
gasabb fokon a természettudományit. A matema-
tikus tehát képességileg természettudós is. Csak le 
kell szállania a természettudomány adataihoz, hogy 
ezen a téren is dolgozhassék, hogy a tudomány ezen 
két ágából hatalmas egységet kovácsoljon. 

Gondoljunk csak Lavoisier-ra, a kiváló francia 
kémikusra, aki először kapcsolta össze a kémiát a 
mennyiségtannal s ezért a mai modern kémia meg-
alapítója lett. A természettudósnak azonban fel kell 
emelkednie, új nézőpontokat kell megszoknia, ha 

1 Religio, 1913. 11. szám. 201. old. 
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ínalematikiis akar lenni. A mennyiségtan sok eset-
ben előre kiszámíthatja a természettudomány adatait, 
míg a természettudós, mint ilyen, soha sem tud 
számtani, igazsághoz jutni. Ezt mondja az az állítás, 
hogy a mennyiségtani igazság felöleli a természet-
tudományit. 

A bölcseleti igazság nemcsak a természetit, amely 
létezik, nemcsak a természettudományi rendet, hanem 
a mennyiségtanit is felöleli azokban az igazságok-
ban, melyeket a valóságból kibányász, mert a böl-
cseleti igazság a legmélyebb, a legalapvetőbb, tehát 
a legigazabb. A bölcseleti igazság magaslatáról arány-
lag könnyen végigtekinthetünk a természettudomány 
és a mennyiségtan birodalmán, mert mindaz, ami 
ezen tudományokban a lényeges, már képességileg 
benne foglaltatik a bölcseleti igazságban. Ennélfogva 
az igazi bölcselet való igazságait mind a természet-
tudománynak,minda mennyiségtannak el kellfogadnia 
és csak ezeknek keretein belül mozoghatnak. Különben 
is sem a természettudomány, sem a matematika nem 
lépheti át e kereteket, ha meg akar maradni annak 
ami és nem akar a bölcselet terére lépni. 

Egy képpel akarom megvilágítani szerény fej-
tegetéseimet. A létező természet egy nagy, de homá-
lyos kör, melyben alig lehet valamit élesen meg-
különböztetni, a természettudományi igazság egy 
kisebb kör, amely a természet köre felett lebeg és 
azt bizonyos fénnyel árasztja el, úgy hogy már tisz-
tábban láthatjuk. A mennyiségtan még kisebb, de 
még fényesebb kör a természettudományok köre 
felett, míg a bölcseleti igazság egy egészen kis kör, 
majdnem egy pont csak mindezen körök felett, de 
fénye olyan átható, hogy áttör mindakét körön és 
fényes világgal önti el a természet birodalmát. 

Hallom az ellenvetést. Mindez szép és jó, de 
nem felel meg a valóságnak. Hiszen hányszor történt 
már meg, hogy természettudós segítette ki a böl-
csészt zavarából. Arról pedig, hogy a bölcseletnek 
köszönhetne valamit a természettudomány vagy a 
mennyiségtan, még senki sem hallott. 

Erre az ellenvetésre könnyű a felelet. Először 
is igazságtalan, mert csak azt emeli ki, ami a fen-
tebbi fejtegetéseknek ellentmondani látszik, azt pedig, 
ami megerősíthetné, elhallgatja. Azután meg senki 
sem állítja azt, hogy mindez így volt vagy így van, 
hanem csak azt, hogy ennek ig g kellene lennie és 
legmélyebb alapjában igy is van. 

Azt, amit mondottunk a való természet és a 
három rend közötti viszonyról, azt nyugodtan állíl-
hatjuk ezekről a fejtegetésekről is. Az emberi érte-
lem gyengesége, testhez kötöttsége, amely gyengesé-
ségét eredményezi ; akaratunk, szenvedélyeink, érde-
keink befolyása tudományos munkálkodásunkra, 
bizony sokszor elmosódottá, bizonytalanná, homá-
lyossá teszi azt a világos viszonyt, amelyben a tudo-
mányoknak egymáshoz kellene állaniok. Épen úgy, 
mint ahogy a jelenségek folytonos váltakozása, tünő-
mulása bizonytalanná teszi a természet képét a 
szemlélő előtt. 

A tudományoknak egymáshoz való s fentebb 
rajzoll viszonya nem azt a kölcsönhatást hivatott 
kifejezni, amely tényleg létezett és létezik a tudomá-
nyok között, hanem azt az eszményi viszonyt, amely-
nek léteznie kellene, s amely létezik is a tudomá-
nyok között az isteni terv szerint, s amelynek meg-
valósítása mint cél lebeg a tudománnyal foglalkozó 
emberiség előtt. 

Minden igazság fény, mert megvilágít, sötétséget 
oszlat. A természettudós máskép látja a természetet, 
mint a tanulatlan ember. Miért? Mert azon igazsá-
goknak fénye, melyekre kutatásai közben bukkant, 
más világításba helyezik előtte a természetet. Min-
den igazság látást, nézetet ad nekünk. Világnézetünk 
pedig attól a legmagasabb vagy, ha úgy tetszik, leg-
mélyebb igazságcsoporttól fog függni, melyet életünk-
ben megszereztünk. Mert ez az igazságcsoport vilá-
gítja be a legnagyobb területet, egész alanyi vilá-
gunkat. 

(Fribourg.) Vorbuchner A. 

A keresztény művészetek kialakulása Nagy 
Konstantin uralma alatt. III. közlemény. 

Sajnos, hogy napjainkra úgy ezen nagyarányú 
építkezésből, valamint a hajlékoknak egykorú gazdag 
felszereléseiből édes kevés maradt fenn. Ezért még 
megközelítő fogalmat sem tudunk magunknak alkotni 
azon kornak átmeneti keresztény műipari törekvé-
seiről. 

A Szent-Péter-templom kincstárában mutatnak 
ugyan egy aranyból készült állítólagos Konstantin-
kori enkolpium-ot, azaz nyakon hordozható ereklye-
tartót, amelyben a szent keresztnek egy része őriz-
tetik. A tréhelt mívű dombormű mellett ez a felirat 

OBERBAUER A. UTÚDA í legjobb hírnévnek örvendő és legrégibb 
EGYHÁZI SZEREK 

V ifl á i » y • t ruhák, zászlók sib. |yára. 
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olvasható : OATIOS K02TANTEIN02. Közelebbről meg 
szemlélve azonban én azt egy XII-ik századbeli, ke-
leti ötvös műnek tartom. Tovább kutatva pedig ennek 
eredete után kitűnt, hogy ez csak a XIX-ik század 
elejen Maastricht-ból került a kincstárba. 

Hogy a lateráni és a vatikáni bazilikák mun-
kásai és művészei különálló, független római céhek-
ben dolgoztak, az még nagyjában elhihető, — de hogy 
a többieknek személyzete is az örökváros mester-
embereiből került ki, — az már nehezen hihető. 
Nagyon valószínű, hogy ezen szokatlanul gyorsan, 
egymás után keletkezett bazilikák és istenházak épí-
tészeit, szobrászait, festőit, aranyműveseit, takácsait, 
szövőit stb. már a művelt nyugat és keletnek pro-
vinciáiból csalogatták fényes Ígéretekkel és jó lizetés 
reményében Rómába. 

E mellett szól különben Konstantin CÍászárnak 
egy 331-ben kelt törvényrendelete is, amikor az épí-
tészek elégtelenségén sopánkodik: aarchitectis quam 
plurimis opus est.» — Hogy a császár az illetők mun-
kakedvét fokozza, a keresztény művészeteket, külö-
nösen pedig az építészet és iparművészet fellendí-
tését előmozdítsa, a mestereknek és ezek fiainak, 337-
ben kelt kiváltságlevele értelmében, különféle kedvez-
ményeket nyújt: ab universis muneribus vacare prae-
cipimus, seuquidem ediscendis artibus otium est 
accommodandum, quo magis cupiant et ipsi peritiores 
fieri et suos fdios erudire. 

Ezen szabadalmazott művészek között még kü-
lön architectae, pictores et sculptores-ek is felemlít-
tetnek.1 

Még a mai napig is megfejtetlen a szakiroda-
lomban a keresztény sírládák kronologikus fejlődési 
fokozata. Kívánatos volna, ha ez a sokat tárgyalt 
téma végre megoldást nyerne. A Konstantin-kori 
általános művészi fellendülés tüzetes studiuma, né-
zetem szerint, talán megtalálná e sokat hánytorgatott 
gordiusi csomónak nyitját is. 

Elvitázhatlan érdemeket szerzett Konstantin a 
keresztény tárgyú művészet megalapozása körül. Hogy 
utána alig két századdal már a dekadenciát látjuk e 
téren, az az akkori kor áldatlan politikájának tud-
ható be, de sohasem az egyháznak, amint azt oly sokan 
hiszik és tanítják. 

Hogy ezen előbb tárgyalt, hatalmas művészi im-
pulzust, amelyet Nagy Konstantin a keresztény mű-
vészet összes ágainak fellendítése érdekében kifejtett, 
a mai kor szemüvegén át kellőleg méltathassuk, 
vissza kell mennünk négy századdal az egyház tör-
ténelmének évlapjain, amikor egy II. Gyula és X. Leo 
pápák kormányozták az Egyházat és amikor a régi, 
Konstantin-féle, már-már végső bedüléssel fenyegető 
ősrégi bazilikát lebontják avégből, hogy a mainak 
helyet adjanak. Amikor a San Pietro és a Vatikán 
csinosítása körül egy Bramante, egy Rafael, egy 

1 V. ('). Witpert : «Malereien der Katakomben.» 13. old. 

Michelangelo, egy Benvenuto Cellini szellemei fára-
doztak s munkájuk állal nemcsak az építtetőknek, ha-
nem maguknak is örök dicsőségei és hírnevet sze-
reztek. IIa mindezek után a Szent Péternek impo-
záns kupolája darabokra törne; Rafael örökbecsű 
stanzái, magával a Disputával egyetemben tönkre 
mennének, Michelangelo Sixtina-i festményei végleg 
lepattogzanának, ezen műremekek mégis hű utánza-
tok alakjában fennmaradnának, amelyeket különö-
sen a sokszorosító művészetek különféle ágai, az 
acélmetszet, fényképészet és a polychrom-nj^omat 
hatalmasan támogatnának. 

De hogy állunk ezek mellett a Konstantin-koru 
alkotásokkal ? ! 

Ezeknek egykorú modelljeiből, az örökbecsű mo-
zaikok eredeti kartonjaiból, amelyekről a régi művé-
szek azokat kidolgozták, mi sem maradt reánk. Szinte 
így állunk a hajdani gazdag templomi felszerelé-
sekkel is. Az idők forgatagában végleg nyoma veszeti 
azoknak a szakirodalom örök kárára. Mindezek 
dacára elég bőbeszédűek az archaeologus előtt azon 
gyér adatok is, amelyek hiányos feljegyzések és töre-
dékek alakjában napjainkig fennmaradtak. Sokkal 
nagyobb, impozánsabb, magasztosabb, minden irányra 
átalakítóbb megújhodásról beszélnek azok művészet-
történelmi értelemben, mint a tulajdonképeni XV. és 
XVI-ik századi renaissance. 

A keresztény építészet eddig csak félve, rejtőzve, 
mélyen a föld alatt, a katakombák labirinthusában 
szerény kápolnákat épített, vagy pedig igen szűkös 
viszonyok között, némely gazdagabb patrícius házá-
ban egy-egy kápolnát (basilica privata), amelyekben 
idegenek is össze jöhettek istentiszteletre. 

Mily imponáló lépés az, innentől a Vatikán és 
Lateran-i öthajós, tágas bazilikákhoz! 

A gondolatszegény, primitiv kidolgozású kata-
kombai képecskék és jelenetek helyébe most már a 
festők gondolatgazdag, eleven, színpompás, nagyará-
nyú, széles falmezőket betöltő, mélységes hittitkokat 
magyarázó, egész festményciklusok bontakoznak ki 
a hivek szemeláttára. S mindezekről eddig fogalmuk 
sem volt a híveknek. 

Mily szegények, igénytelenek lehetlek az első ora-
tóriumok kelyhei, liturgikus ruhái a Konstanlin-féle 
bazilikák kincstáraihoz képest. Ha eg}7 későbbi fel-
jegyzés gazdag díszítésű, pompás falszőnyegekről be-
szél, úgy azok a gobelinek csak gyenge utánzatai 
lehelnek ama gazdag hímzésű Ve/«-knak, melyek 
valamikor, Konstantin korában a főoltár oldalait, a 
papság székeit, a szentély fülkéit, az interkohmmákat, 
eltakarták. 

Mily pompásan festhetett még mindezekhez vi-
szonyítva Szilveszter pápa és fényes kísérete, ha 
a Konstantin - féle pontilikáló ruházatokban meg-
jelent híveinek örömujjongása közepette az isten-
tisztelet alkalmával. 
(Vége követktzik.) Stöhr Géza Ker. János. 
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A keleti egyház miséi dogmatikus szem-
pontból. I. Uözleménv. 

Különös fontossággal bír a keleti egyház minden 
intézménye a közös katholikus vonatkozásban, mert 
eredetében a latin egyház vele egyet képezett és most 
is hivatása annak, hogy az igazság terén együtt mű-
ködjék a Kelettel. Az első századokban megszakít-
lanul folytatott együttműködést az emberek vissza-
vonása megtörte ugyan, úgy, hogy a nagy Kelet el-
vált az éltető központtól, az isteni gondviselés azon-
ban kisérte azt ezen szomorú lépésénél is és módot 
és eszközöket talált arra, hogy egyszer újra egygyé 
legyen a Kelet és a Nyugat. Egyes részeiben megvan 
ugyan az egység, ez azonban nem lehet elég, a többi 
elszakadt részeket is vissza kell hoznunk, mert azok 
egy Aranyszájú Szent Jánosnak, Nagy Szent Vazul-
nak, Nagy Szent Athanáznak az öröke, melynek nem 
szabad elkallódnia. 

A keleti egyház a templomi könyvek megőrzésé-
ben egészséges és valóban figyelemre méltó konzer-
vativizmusnak hódol. Az elszakadás óta nem találunk 
azokban lényeges változtatásokat, de sőt a jelenték-
telen interpolatiókat is kerülik. Minden úgy van, 
amint azt a katholikus elődöktől átvették, hogy ez 
legyen majdan az a híd, amelyen a Keletnek a maga 
egyetemességében vissza kell térnie az elhagyott 
otthonba. Kanonizálnak ők is, írnak ódákat, egyházi 
költeményeket ma is, egyes önálló officiumokat is 
szerkesztenek, mindez azonban nem esik az ősere-
deti örökség hátrányára, mert ezen újabb kori alko-
tásaikat teljes egészükben elválasztva tartják az ere-
deti szertartás részeitől. Vegyülés nincs náluk, miért 
is az igazság megismerésében és annak bizonyításá-
nál a keleti szertartás fontos szerepet játszik még 
ma is és fog játszani mindenkor. 

Azt mondja Miksa herceg, hogy a keleti egyház 
szertartása és miséi a legértékesebb kincses bánya, 
amelyből eddig még keveset merítettek. «Liturgiáé 
Orientales sunt maximus et praetiosissimus Thesau-
rus.»1 

A keleti szerkönyvek fontosságának kettős alapja 
van. 1. Általában mint az egyház elvi és gyakorlati 
tanításának hű kifejezői, 2. mint a régi keleti egyház 
szellemi gazdagságának és századokon ál folytatott 
lelki harcának a szentatyák nagyságához valóban 
méltó depositumai. 

1 Prael. de Liturg. Orient. 1. k. 41. o. V. ö. u. o. 21. o. 

A szerkönyvek, ezek közül elsősorban a mise-
könyv nem egyéb, mint az elvi tanításnak legfőbb 
gyakorlati kifejezője. Ami belekerül a szent mise 
szövegébe, nem egyéb, mint a legünnepélyesebb hit-
vallomás. Abból merít maga az egyház, arra hivatkoz-
nunk nemcsak lehet, de szükséges is. «Vita Ecclesiae 
in sua liturgia, suis legibus el consuetudinibus 
innititur fidei Ecclesiae, et propterea est tacitum 
quoddam et practicum symbolum, ex quo varia dog-
mata erui et illustrari posunt.»1 

A szerkönyveknek önmagukban való fontosságá-
hoz hozzájárul a keleti részek katholikus egyházá-
nak története. Miként hajdan a pogány korban a 
műveltség központja a görög világ volt, úgy a keresz-
ténység idejében is a fejlődés a keleti részekből 
indul ki. Ott találjuk a katholikus tan első terjedését, 
és emellett a Kelet az, amelynek szellemi munkás-
sága szülte a kinyilatkoztatott igazságok részletes 
előadását. A Kelet az, ahol a fel-felburjánzó tév-
hitűekkel szemben körvonalozzák az igazságot. Ennek 
kihatása meglátszik a szertartáson, melynek jelentő-
ségét emeli még azon körülmény is, hogy a szer-
tartás, hogy úgy mondjuk, Keleten nemcsak egyházi 
és theologiai kérdés, de sok tekintetben a politikai 
élet központját is képezi. Egybeforr vele minden, 
úgy, hogy az egyház érdeke központja egyúttal a 
többi érdekeknek is. 

Ha mindezeket tekintetbe vesszük, hiteles magya-
rázatát találjuk bennük azon nagyfontosságú körül-
ménynek, hogy a keleti misék a dogmatikus érték 
szempontjából felülmúlják a nyugati miséket épen 
ezen kérdés tekintetében. A keleti misék az érintett 
okoknál fogva a dogmatikus tanításnak tárházai, 
amit a latin misékről ily értelemben nem mondha-
tunk. «Primus et maxime importans valor Orien-
talium liturgiarum consistit in earum valore dog-
matico. Imo character dogmaticus character speci-
alis et maxime praelucens harum liturgiarum est. 
Onmes hae liturgiáé quasi theologiam versificatam 
constituant. Nostra liturgia Romana e contra, saltern 
quantum ad antiquiora tempóra spectat, parum 
dogmatica vei theologica est.»2 

A keleti misék dogmatikus értékének teljes meg-
értése magában foglalja nemcsak a szoros értelem-
ben vett miséknek fontosságát, de a többi hivatalos 
szertartásokban kifejezett gazdagságot is, melyet 

1 Egger, Theol. Gen. 1899. 239. o. 
2 Miksa herceg, i. m. 1. k. 20. o. 
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azonban, mint feltett célunk keretébe nem tartozót, 
mellőznünk kell.1 

Lássuk a szoros értelemben vett keleti miséknek 
dogmatikus vonatkozásait. 

l'gy a történeti fejlődés, mint a lényeg fontos-
sága magával hozza azt, hogy azokban katholikus 
hitünk legfőbb ágazatainak bizonyítását találjuk. 

1. A Szentháromság tana benne van minden 
keleti misében. Szent Jakab miséjében a pap a Hár-
masszent ének előtt felkiált: "Ott äycoç sí, Kúpis b Bsoç 
Yjjitov, xaí sv âyioiç xaxoixsí; xaí áva-aúr,, xaí a61 XYJV 
Só^av xaí xôv xpcaáytov öjxvov áva7ié|iii0[i£v, xw Ilaxpí xaí 
TÖ) Tíw v.a.1 xqj áyúp Ilveújxaxt.. 2 

Megtaláljuk ezt nemcsak a jellegzetes görög 
ekphonesisben, hanem minden más görög misében. 
Ezen szavak nemcsak a Szentháromság három sze-
mélyének különbségét adják, hanem annak mélyebb 
ismertetését is magokban foglalják. így mindenek-
előtt a lényeg egységét, mely egy és ugyanaz mind 
a három személyben. 

Ugyanazt szolgálja azon ima, melyet Szent Jakab 
miséjében a pap mindjárt az elején mond: Aó â xíp 
Ilaxpí y.aí xtjj Hm v.ai x<jj áylG) Ilvsújiaxi, xqj xptaSixíjj xaí 
évtaítp cpwxí xrjç jju'aç tfsôxrjxoç, xfjç £V xptáSt, ^ovaSixwç 
67iapyvoôcnjç xaí 8tacpou[iévrjç àotatpéxwç • xpcàç yàp sic ôeôç 
Tcavxoxpáxajp.. .3 

(Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek-
nek, az egy Istenség hármas és egy fényességének, 
mely a Háromságban egy lényeg szerint van és el-
választás nélkül három személyre oszlik, mert hár-
mas az egy mindenható Isten. . .)4 

így fejtegeti e tant Nagy Szent Vazul miséje. 
A consecratio előtt a pap egy hosszabb imában for-
dul az Istenhez, melyben a Szentháromság egyes 
személyeinek egymáshoz való viszonyát érinti. És 
pedig : C0 öv, Aéamxa Kúpis, ©ES, Iláxep . . .5 

Szent Sixtus római pápáról nevezett szyr misé-
ben a következőket olvassuk: «Gratia Trinitatis san-

1 Bővebb ismertetését e kérdésnek megtaláljuk löbbi 
közt Miksa herceg idézett munkájában. 

2 Quia sanctus es Domine Deus noster, et in sanctis 
habitas et requiescis et tibi gloriam et ter sanctum hym-
num sursum ferimus Patri et Filio et Spiritui Sancto.» U. o. 
2. k. 22. o. A görög szöveget t. Petrovszky: ATIOCT. Jlnryprin 
BOCT. IljepKBH Addit. 4. o. 

3 Petrovszky, u. o. 1. o. : Gloria Patri et Filio et Spiri-
tui Sancto, trinitario et unitario lumini Divinitatis, quae in 
Trinitate monadice subsistit et in personas dividitur sine 
separatione ! Trinitas enim est unus Deus omnipotens. Miksa, 
i. h. 2. k. 19. o. 

4 Szent Márk miséjében: Aéanoza 'Irjaoù Xptaxs, Kúpis, 6 
aovávapxo; Aôfoç xoù ávápxot) Ilaxpog Kai xoù àf£ou IIvsû|iaxo;... 
Uralkodó Úr Jézus Krisztus, ki kezdetnélküli Igéje vagy a 
kezdetnélküli Atyának és a Szentléleknek . . . Petrovszky i. h. 
Addit. 44. oldal. Ilyen a következő is: Köpio; 6 6sè; vj[j.<Bv, 
àxaxâÀvjTtxe 8sè, Ao-js x<j> Ilaxpï xai xrö áfííp IIv36|iaxt 6|iooúais, auvatSts, 
xal auvávapxos... Urunk Istenünk, megfoghatatlan Isten, az 
Atyával és a Szentlélekkel egylényegű Ige, örökkévaló és 
kezdetnélküli. . . U. o. 53. o. 

5 L. Nagy Sz. Vazul miséjét. 
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ctae et gloriosae, increatae, essentialis et aeternae 
adorandae el consubstantialis, sit cum omnibus Vo-
bis, fralres mei in saecula.» Aztán : «() Domine in 
veritate credimus et credimus, sicul credit in te 
Ecclesia sancta, quod sit unus Pater sanctus, unus 
Filius sanctus, unus Spiritus sanctus. Gloria Patri et 
Filio et Spiritui sancto, qui unum sunt in saecula.» 
A nép feleli : «Ipsi gloria. Amen.» A pap tovább 
folytatja : «Gloria Patri, qui sanctificavit, et Filio, qui 
propitius fuit, et Spiritui sancto, qui illapsus est, et 
qui est princípium, consummatio et sigillum omnium, 
quae sunt et fuerant in coelo et in terra.»1 

2. Magában foglalja a Fiú Istenről, az ő meg-
testesüléséről szóló tant. Amiként a Keleten találjuk 
e tekintetben a sok tévtanítót, Ariust, Nestoriust, 
Eutychest, Apollinariust, akként az egyháznak egye-
temes zsinatain meghatározott tanításnak nyomai, 
illetve teljes kifejezései is benne vannak a keleii 
misékben. Szent Jakab miséjében a pap így imád-
kozik : « '0 0£Ôç ó uavxoxpáxwp, ó |-i£yaAÖvu[ioc Kùpioç, ó 
ooùç í]\ú>t Etaooov eiç xà ayia xöv áyc'wv 5iá xíjc èraSijufaç xoù 
[lovoyevoûç (aoö) l'ióö, (_)eoO oè xaí Swx^poç Vj|j.ő)7 'IïjaoO 
XptaxoO, íxexeúofiev xaí uapaxaXoö[i.Ev xfjv ar/V ayafroxTjxa,... 
s^aixóaxsoÁov è^' ô OEÔÇ, xyjv ^aptv crau xíjv àyaiWjv,... 

yáp'.x1. xaï ocxxip[ioiç xaí cpùav&pœniqc xoO fiovoyevoOç aoö 
rioö, où EÙÀoyrjxôç e l . . . 2 

(Mindenható Isten, hatalmas Úr, ki adtad nekünk 
a te egyszülött Fiadnak, ami Urunknak és Istenünk-
nek, Jézus Krisztusnak eljövetele által belépnünk a 
szentek szentjébe, kérjük és esdjük a te jóságo-
dat, . . . küldd le miránk, ó Isten, a te jóságos malasz-
todat,... a te egyszülött Fiadnak kegyelme, irgalma 
és emberszeretete által, kivel áldott vagy.. .)3 

Ugyanabban a misében a megtestesülés hittitka 
vi lágosan ki v a n fejezve. « . . . üaxepov 5è aàxàv xôv 
fiovoyevrj aou Tiôv, xôv Kúpcov T̂ jjiwv Tïjaoûv Xpiaxôv, èEx-
ulaxEÙaç BIÇ XÔV xóa|iov,... aapxwiteiç EX llv£Ù[i.axoç; áytou 
xaí Mapiaç xfjç àytaç ÁET/rcapftévou xaí tí'Eoxóxou, auvavaaxpa-
cpetç XE xoiç àvfrpWTtoiç uávxa (jjxovó[irja£ Ttpôç awxrjpíav xoO 
yévouç rjjjubv...»4 . . .aztán pedig leküldted e világra a 
te egyszülött Fiadat, a mi Urunkat Jézus Krisztust,... 
ki megtestesüli a Szentlélektől és a mindenkor szűz 
és Istenszülő szent Máriától, az emberekkel élvén, 
mindent a mi nemünk üdvösségére cselekedett»...5 

1 Miksa, S. J. Prael. 1. k. 22. o. Teljes részletességgel 
tanítja e hitigazságot a vasárnapi éjféli istentiszteletre írt 
tropár-gyüjtemény. 

2 Petrovszky Sándor, u. o. Addit. 3. o. 
3 «Deus omnipotens, majestuose Domine, qui dedisti 

nobis ingressum in sanctum sanctorum per adventum tui 
unigeniti Filii, Domini et Dei et Salvatoris nostri Jesu Christi, 
imploramus et petimus tuam bonitatem,. . . transmitte super 
nos, o Deus, tuam gratiam bonam, . . . per gratiam et mise-
rationes et amorein erga homines tui unigeniti Filii, cum quo 
benedictus es . . .» Miksa, i. h. 2. k. 20. o. 

4 Szent Jakab miséje, 1. Petrovszkynál, Addit. 17. o. 
5 « . . . postea autem tuum unigenitum Filium, Dominum 

nostrum Jesum Christum, transmisisti in mundum, . . . qui 
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E szavak a niceai zsinat hitvallomásának szavai, me-
lyek, mint ünnepélyes tanítás, méltóbb helyet nem 
találhattak, mint a szentmise maga. 

Oly egyetemes és világos ezen hitcikkely, hogy 
annak bizonyítására elegendő legyen Nagy Szent 
Vazul miséjére hivatkoznunk; « ...èX«Àr;aœç líjfuv év 
aiiTíjj xi) rífij aou , . . . Sç . . . 6e6ç wv upoaciimoç, èrcï rr\ç vrjç 
ÛKpïïrj, xai toîç ávd-pcimot; auvaveaxpátpjj, xai êx llapftévou 
àyiaç aapxwô-eiç, ixévwaev éautov,.. 

3. A Szentlélek Úristen Istensége és kivált a 
Fiú Istentől való származása. Szent Jakab miséjé-
b e n : "Aycov Sè xai t i HvsúiJiá aou to 7taváytov, t i speu-
vwv t à rcávta, xaí "à f}áíB) aou, toö WSOO xaí llatpoç.2  

(Szent a Szentlélek is, aki mindent vizsgál, még a 
Te mélységeidet is, Atya Isten.. .)3 

Egy értelemben szentnek neveztetik, tehát Isten, 
mert senki sem szent, csak az egy Isten, mondja 
Krisztus Urunk. 

Megvilágítja ezt a keleti egyháznak egyetemesen 
használt kifejezése: A Szentlélek a Fiúnak lelke,... 
ami nem történhetik máskép, csak a Fiútól való 
származás által. A consecratióban kéri a pap Jézus 
Krisztust : Kúpie, ó t i uaváytóv aou ilve0|j,a ev tq tpítrj 
copa toiç áíioatôaolç aou x a t a n é ^ a ç , xoűxo áyaO-s [xrj avta-
véXyç áccp' ^[iwv • à/X syxatviaov r̂ jxiv toiç Ssofiévotç aou.4 

Még határozottabban tanítja ezt Nagy Szent 
Vazul miséje: « . . . ó l l a t í j p toO Kupíou r^iwi 'IrjaoO Xpta-
toO,. . . ou t i llvs'jjia tô ây:ov e^ecpàvïj» . . .5 

Hozzájárul a többi szerkönyv tanúbizonysága. 
Igy a Pentecostarionban, a pünkösd utáni péntek 
vecsernyéjének sztichiráiban az van, hogy a Szent-
lélek öröktől fogva az Atyától kivilágosodott és a 
Fiú által származott. Az oktoichban (harmadik hang), 
a kánon kilencedik ódájában felkiált Krisztushoz, ki 

caro factus ex Spiritu sancto et Maria semper Virginc et Dei 
genitrice, conversus cum hominibus, omnia adminis t ra i t ad 
salutem generis nostri.» Miksa, u. o. 2. k. 81. o. 

Ugyanezt bizonyítja Szent Márk miséje, melynek általá-
nosan használt megszólítása : áécmoxa Kúpis ó 8sóg, 6 rcavxcxpá-
xuip, ó IIax7]p xoö Kupíou y.al Bsoü xai Smxijpoj (̂icöv 'IvjaoCí Xpta-
xoü... Szent Márk miséje, 1. Petrovszkynál, i. h. Addit. 37. o. 
Ebben a misében is megtaláljuk az eredetére ugyan későbbi 
himnuszt, mely azonban szintén régi századok alkotása : '0 
[tovo-fsvTjj its; xai Aófoj . . . 

1 Nagy Sz. Vazul miséje : EóxoXófiov xb |iá-fa, Róma, 1873. 
90. oldal. 

2 Petrovszky, u. o. 16. o. 
3 «Sanctus est etiam Spiritus tuus Sanctissiinus, qui 

omnia scrutatur etiam profunda tua, Dei et Patr is , . . . Miksa, 
u. o. 31. o. V. ö. Kor. I. 2, 10. 

4 EùxoXô-jtov xó pi-fa, Róma, 1873. 64. o. 
5 U. o. Nagy Sz. Vazul miséje, 88. o. 

adja nekünk a Lelket, a javak adományozóját, ki az 
az Atyától általa (a Fiú állal) származik.1 —u—. 

A kis koZmOSZ. i. közlemény. 

Nemcsak a nagy kozmosz létezik, hanem a kis 
kozmosz is, lelkünk kisvilága is. Csodálatos az a ter-
mészet erőiben, változatosságaiban, szépségeiben. I)e 
nem kevésbbé remek nagyszerűségekkel teli emez. 
Bármit mondjatok azonban a csillagok revolutio-já-
ról, a botygók mozgásáról, az álló égitestek meg-
mérhetetlen távolságairól, csodáljátok az összes égi 
és földi testek általános attractió-ját ; örüljetek az 
általános nehézkedési törvényeknek, hajtsátok meg 
fejeteket a haladás előtt, amelyet az emberi nem tett 
a lizikai, kémiai és mehanikai erők alkalmazásában : 
de mindez semmi,ha lelkedbe betekintesz, erejét szép-
ségét vizsgálod, lelked kis kozmoszát megérteni 
törekedek 

Azon erőknek, attractiok-nak, törekvéseknek, 
melyek a nagy kozmoszban működnek el kell hal-
ványulniok, azon erők előtt, melyek az emberi szív-
ben háborognak. Itt is vannak révolutio-k, attrac-
tio-k, létrehozások, mik csak az emberi szemet gyö-
nyörködtethetik a látható világban ; sőt nagyobbakat, 
nemessebbeket, csodálatosabbakat találhatsz az em-
beri lélekben. Nem magasabb világba emelkedünk-e, 
ha kis kozmoszunkat vizsgáljuk? Nem más terü-
letre lépünk-e, területre, mely nem e látható világ-
ból való? Hiszen az a kisvilág szellemi, melynek a 
nagyvilág csak halvány nyoma. Mit vélsz, mik lehet-
nek abban? Micsoda hajtó s cselekvő erők? Micsoda 
csodálatos törvények, milyen elszámlálhatatlan szép-
ségek? Szellem ez a világ, szellemi «per excellentiam». 
Itt nem elégségesek a természetes erők, a természe-
tes tökéletességek, még ha még annyira kiválóak is 
legyenek. Más erői is vannak. 

Valami új természetet is kapott ez a világ 
saját természetén felül új erőkkel, új képességek-

1 «"E9-OU ij(iiv àxaxaiaxuvxov Ttpeaßtv, xrjv ok Tsxoûaav Xpiaxé • 
xaúxí); xaíj èvxsú ŝaiv, EXttov vé|iot; i)|uv, üvsSna [isxaóoxtxóv áfa&óxn]-
xo;, èx I l a x p è ç 8 ià a où 7tpospx°|i .evov. II apaxX-ypiXY) Yjxoi 
'Oxxoïjxo; íj |i,EvaXrj, Velencze, 1890. 102. o. vjx°S r . 

Vagy : Tó IIvetï[ia xó äf tov Ilaxpó;, xó éxjropsuó|ievov, xai sv l'ifi 
itpoaxuvoújisvov, ou xai çépsxat, xai xpaxsîxat Ttàvxa . . . 

Tó IIvsû|ia xà äfiov 6eó;, aujicpué; xai aúvO-povov, II a x p i x a i 
A ó f (>> f v o) p { Ç s x a t, cpffj; ÚTtepxeXsiov, èx Cftuxàç èxXàjjî av, 
àvàpxou xsXsíou, II a x p è x a i S i ' TtoS 7 tpospx° | iEvov . . . 
Ilsvxsxoaxaptov, XYj 7ie|JI7IV7J |iexa XYJV 7tsvxsxoaxY;v larapaj, si; xov 2xi-
xov, ^xtx^pa IIpoao|iota. Velencze, 1890. 208. és 209. o. Lásd bő-
vebben : Flosculus veritatis de Eeclesiarum unione ex variis 
Orient. Ecclesiae libris. Roma, 1862. 16—20. o. Art. 2. 

TORONYÓRÁK beszerzésénél forduljon bizalommal N ADLER és 
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Budapest, VIII., tier. Práter-utca 9. szám. 
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kel, új készségekkel. Új természetet — az Egyház 
így tanítja — a megszentelő malasztban, természet 
feletti erőket a belénk öntött erényekben, kimagasló 
készségeket a Szentlélek ajándékaiban, gyümölcsö-
ket a Szentlélek gyümölcseiben (fructus Spiritus Sancti), 
boldogságot az evangeliumi boldogságokban. Ezt a 
hitet az Isten Fiától kaptuk, az apostolok hirdették, 
a római katholikus egyház tartja és terjeszti. 

Kél világot hordunk tehát magunkkal lelkünk-
ben: egyik természetes, másik természetfeletti. Az 
előbbinek elve (princípium) a lélek maga, termé-
szetes képességeivel erényeivel, gyümölcseivel (fruc-
tus). Az utóbbinak a megszentelő kegyelem, bizonyos 
magasabb természet módjára, megfelelő képességek-
kel, erényekkel, gyümölcsökkel, boldogságokkal. 

Az előbbinek ismeretére az ész természetes erejé-
vel jutunk, az utóbbinak tudására pedig a hit vilá-
gával érünk el. Bármit is ismerjünk azonban az ész 
természetes fényével a lélek természetes világából, 
feltételezve azokat, amiket a hit útján tudunk, mind-
azokat lelkünk természetfeletti világára is alkalmaz-
hatjuk. A kegyelem ugyanis nem rontja le a termé-
szetet, hanem inkább felemeli, sőt a természettel 
viszonyba lép, magát hozzá alkalmazza. Elismert 
elv ez a hittudományban és a bölcseletben. Míg tehát 
lelkünk természetes világát, amennyiben ez szellemi, 
a látható világból ismerjük meg: addig természet-
feletti világának ismeretére, lelkünk természetes vilá-
gának ismeretével emelkedünk fel. 

lg g fogjuk most megismerni kis kozmoszunkat. 
Nézzük most tehát, hogyan hatnak a látható világ 

hatói, hogyan hozzák létre cselekvéseiket, új töké-
letességeiket. 

Ha a kovács veszi a kalapácsot és üti vele a va-
sal, a vas meleg lesz, mert a vason alkalmazott erő-
behatás a vasban meleget hozott létre. A kovács át-
ható cselekvő (transeunter ágens), aki ismételt cselek-
vésével valami minőséget hozott létre egy másikban. 

Gondoljunk most egy más fajta cselekvőt, aki 
nem áthatólag cselekszik, hanem benhatólag (imma-
nenter) t. i. olyat, aki cselekvéseivel magára tér 
vissza. Ez a bennható cselekvő is ismételt cselekvé-
seivel magában valami új minőséget hoz létre. Pl. 
olvass el néhány oldalt valamely könyvből és pró-
báld elmondani kívülről, amit olvastál. Első ízben 
nem megy, másod ízben már valamennyire, harmad-
szorra már talán tökéletesen tudod. íme gyakorolván 
emlékezetünket valami tárgy körül hosszabb ideig, 
valami új minőségre tettünk szert. Mint ahogy ismé-
telt cselekvéssel, ismételt ütéssel a kalapács új minő-
séget vitt be a vasba, úgy az emlékezet is ismételt cse-
lekvésével magának egy új minőséget szerzett t. i. azok-
nak az ismeretét, amik a könyv lapjain foglaltatnak. 

Az emlékezet ezen ily módon szerzett minőségét 
készségnek1 (habitus) nevezzük, mivel azon minőség 

i Nézd Szent Tamást : S. Th. 1. 2. qu. 49. — 71. Aristo-
teles után. 

szerint az emlékezet készen van azok ismétlésére, 
miképen a könyv lapjain tartalmaztattak. A készség 
tehát olyan minőség, miszerint valami jól van (bene se 
habet), készen van (dispositum est). így van valami 
fogalmunk a készségről. Ha ezen fogalmunkat még 
lovább boncolgatni akarjuk, minden nehézség nélkül 
felfoghatjuk, hogy az embernek lehet készsége, mely 
szerint rosszúl van. Ilyen készség pl. a betegség, mely 
szerint az ember rosszúl érzi magát (maie se habet). 
Azon készségeket, amik szerint valami jól van, jó 
készségeknek nevezzük; azokat pedig amik szerint 
valami rosszul van (maie se habet), rossz készségek-
nek hívjuk. Ismét könnyen felfoghatjuk, hogy lehet-
nek jó és rossz készségek, melyek szerint valaki ön-
magára nézve van jól, vagy rosszúl, pl. a szépség és 
a betegség. Míg más készségek szerint valaki jól vagy 
rosszúl van a működésre nézve. A művészet pl. olyan 
készség, mely szerint valaki jól van berendezve vala-
mely mű létrehozására. 

Ezek után könnyen beláthatjuk, hogy a készség 
nem állag, hanem valami járulék (accidens), mivel 
a készség szerint valami valamilyen lesz, pl. beteg, 
jól emlékező, szép, stb. De a készség nem akármilyen 
minőség. A készség ugyanis olyan minőség, mely csak 
nehezen távolítható el. Gondolj csak a betegségre. 
A készség tehát nehezen eltávolítható minőség (quali-
tas difficile removibilis). Ezzel szemben a könnyen 
eltávolítható minőségeket egyszerűen minőségnek 
nevezzük. 

De különböző minőségek lehetnek ; így különböző 
készségek is. Mint már láttuk, vannak készségek, me-
lyek szerint valaki jól vagy rosszúl van önmagára 
nézve. Ismét vannak olyanok is, amelyek szerint jól 
vagy rosszúl van berendezve a cselekvésre. Az előbbi 
esetben úgyneyezettalangikészségeink\anriak(habitus-
substantivus), mivel magát az alanyt (suppositum) ille-
tik. A második esetben pedig működő készségeink (ha-
bitus operativus), mivel a működésre vonatkoznak. A jó 
és a rossz készségeket már láttuk. De kétféle jó és 
rossz van. Fizikai és erkölcsi jó és rossz. Fizikai 
jó készség pl. az egészség, fizikai rossz készség pl. a 
betegség. Erkölcsi jó készség pl. a józanság. Erkölcsi 
rossz készség pl. a részegség. 

De nagy különbség van még az erkölcsi jó kész-
ségekben is. A takarékosság nem jó készség-e ? S mégis, 
lia valaki akarja, rosszúl élhet vele. Láttál már fös-
vényt, micsoda nagy készsége van a pénz megtaka-
rításában, nemcsak mástól tagad meg mindent, hanem 
még önmagától is, inkább éhen hal. íme a takaré-
kosság' önmagában véve (secundum se) ugyan jó 
készség, de a fösvényben elfajúl, mivel rosszúl él vele. 
Különbséget kell tennünk készség között, mely szerint 
valaki rendesen élhet, de élhet rendetlenül is, és 
azután olyan közölt, mely szerint csak rendesen lehet 
élni. Az előbbi készségeknek nincsen külön nevük. 
Az utóbbiaknak azonban van. Erény a nevük. Az 
erény ugyanis olyan készség, mely szerint csak jól 
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lehet élni. Pl. az igazságosság. E szerint csak jól 
lehel cselekedni, még senki rosszul nem cselekedeti. 
Azért ha valaki az igazságosság erénye szerint cseleke-
deti, mindig jól cselekedett. Ha pedig nem cselekedett, 
hanem ellene cselekedett, rosszul cselekedett. Az 
erény tehát olyan készség, mely szerint kiki rende-
sen él s melyet senki rosszra nem használ. 

A mondottakhói megállapítható, hogy az erény úgy 
különbözik a készségtől, mint a faj a nemtől (spe-
cies a genere). Mivel minden erény készség, de nem 
minden készség erény is egyúttal, annál inkább külön-
bözik a minőségtől. Mert nem minden minőség kész-
ség, annál kevésbé tehát erény. A minőség a legfel-
sőbb nem (genus suprenum), a készség közép nem 
(genus medium), az erény pedig legalsóbb nem (genus 
infimum). 

Eredetileg a természet erőit hívták erényeknek. 
De mikép a természet erői minőségek, melyek a 
testek működését bizonyos irányban meghatároz-
zák, úgy az erények is minőségek, melyek az ember 
cselekvését határozzák meg. Például az igazságos-
ság erénye határozza meg az embert az igazságos 
cselekedetekre. Ezért az utóbbi minőségeket is eré-
nyeknek nevezték el ; sőt most ezen szó alatt, erény, 
csakis az utóbbiakat értik az emberek. 

De nem minden lényben lehetnek erények. így 
nincsenek az esztelen lényekben. Az esztelen lények 
már úgyis meg vannak határozva a természettől 
bizonyos irányú működésekre. Azért nincs már szük-
ségük erényekre, melyek révén valami irányba meg-
határoztassanak. Például mértékletességre az ember-
nek szüksége van, mert az ember a természettől 
nincsen meghatározva, mennyit egyék és hogyan 
egyen. Saját magát kell meghatároznia. 

De nem minden értelmes lényben van meg az 
erény, mint bizonyos minőség. Nincsen meg az Isten-
ben, mivel Isten a legegyszerűbb lény. Benne pedig 
semmi minőség, járulék sem lehet. Mindazonáltal Ő 
végtelenül igazságos, de saját lényege által és nem 
valami külön bírt minőség által. De az angyalok 
ban sincsenek erények, mint minőségek. Mert az 
angyalok már meg vannak határozva a helyes cse-
lekedetekre a boldogító látomás (visio beatifica) 
útján. Azért erényekre nincsen szükségük. Bár ők a 
legerényesebben cselekednek a boldogító látomás 
folytán. Hasonlóképen nincsenek meg a boldogult 
lelkekben ugyanazon okból, mert Istent látják, azért 
csak jól tudnak cselekedni. De nincsen meg az el-
kárhozott lelkekben sem, mivel csak rosszul tudnak 
cselekedni. 

Azért csak a földi emberben vannak erények. 
Mivel pedig az ember képességeivel jól vagy rosszul 
cselekszik, hacsak az akarat meg nem határozza őket 
helyes használatukra: szükséges azért, hogy az eré-
nyek az akaratban székeljenek. Az akaratnak van 
ugyanis szüksége ilyen segítő eszközökre, hogy képes-
ségeit, cselekedeteit az ember rendesen irányíthassa. 

De az akaratot sokszor megzavarja az ész helytelen 
megismerése. Ebből látható, milyen nagyszerűen 
határozza meg szent Ágoston az erényt: «Ar erény 
az ész azon jó minősége vagyis készsége, melynél 
fogva kiki helyesen él s melyet senki rosszul nem 
használ.»1 

Mondottuk, hogy kis kozmoszunk kétféle, ter-
mészetes és természetfeletti. Mindegyik kis világ-
nak meg vannak a maga erényei. Mindakét rendben 
ugyanis erényekre van szüksége az embernek, hogy 
helyesen működjék mindkét rendbeli célja szerint. 
Ügy a természetes,mind a természetfeletti célja sze-
rint. Kétféle erény van tehát az emberben : olyanok, 
melyek az ember természetes céljára, és olyanok, 
melyek az ember természetfeletti céljára vonatkoz-
nak. Az előbbiek természetes erények, az utóbbiak 
pedig természetfeletti erények. 

De mikép a természetfeletti cél, a boldogító 
látomás az ember természetét meghaladja, mert az 
embernek ezekhez sem természete, sem képessége, sem 
szükségérzete nincsen: úgy a természetfeletti erények 
is meghaladják az ember természetes erőit, mert 
általuk az ember a természetfeletti céljának elérésére 
képes cselekedni. Amiből következik, hogy ezek a 
természetfeletti erények nem folynak azért a termé-
szetből, sem csiráik nincsenek letéve a természetben, 
sem hajlam (dispositiones) sincsen rájuk a termé-
szetben. Ezen erényeket tehát a cselekedetek ismét-
lésével nem szerezhetjük meg; Isten önti azokat 
lelkünkbe. 

A természetes erények azonban nem öntetnek 
belénk; azokat a cselekedetek ismétlése utján sze-
rezzük. Mikép a vas is a kalapács ismételt ütései 
alatt tesz melegségre szert. Amiért is a természetes 
erényeket szerzett erényeknek is hívjuk. Ezek bár a 
tökéletlenség bizonyos fokán bizonyos állapotok sze-
rint (causa dispositiva) meg vannak az emberben, 
de tökéletességre maguktól mégsem jutnak el, hanem 
csak ismételt cselekvés által. íme az erények két 
osztálya, a szerzett erények és belénk öntött erények 
(virtutes aquisitae et infusae). 

Cselekedjék azonban az ember akár a szerzett 
akár a belénk öntött erények hatása alatt, minden 
esetben az ész a cselekvés elve az emberben. Ez ép 
úgy áll, akár az ember a természetes céljára, akár 
természetfeletti céljára működik velük, akár a Szent-
lélek adta azokat, akár az ember szerezte. A Szent-
lélek ugyan ad erényeket, de használatukat eszünkre, 
akaratunkra hagyja. De a Szentlélek maga is akar 
bennünket üdvös cselekedetekre vezetni, ösztönözni. 
Ezt teszi pedig nem ugyan akaratunk ellen, ha-
nem akaratunkon kívül (praeter voluntatem). 
Ugyanis nem az eszünk lesz többé cselekedetünk 
elve, hanem a Szentlélek maga. Tudjuk azonban a 

i De liberó arbitrio cap 19. «Virtus est bona qualitas seu 
habitus mentis, qua recte vivitur, qua nullus male utitur». 
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bölcseletből, hogy a szenvedőleges alanynak hajla-
mosnak (disposilus) kell lenni a felsőbbrendű cse-
lekvő alany számára, hogy cselekvéseit magába tudja 
fogadni. Azért az emberi akaratban is bizonyos haj-
lamosságoknak (dispositiones) kell lenniök, hogy a 
Szentlélek cselekvéseit, ösztönzései! (instinctus) ma-
gába tudja fogadni. Ezen hajlamosságok az akarat-
ban a Szentlélek ajándékainak is neveztetnek. Róluk 
beszél Izaias, mikor ezt mondja: «Es meg fog nyu-
godni fölötte az Ur lelke, a bölcseség és az értelem 
lelke, a tanács és az erősség lelke, a tudás és a 
jámborság lelke, és betölti őt az Úr félelmének lelke». 
(Iz. 11, 2, 3.) 

Mikép tehát akaratunk az erények révén jól fel 
van szerelve az ész parancsainak való engedelmes-
ségre, ép úgy a Szentlélek ajándékaival akaratunk 
tökéletesíttetik, hogy készségesen engedjen a Szent-
lélek ösztönzéseinek. Mindebből megállapíthatjuk, 
hogy ha a természetfeletti erényeket csak a Szent-
lélek öntheti belénk, annál inkább áll ez az ő aján-
dékairól. Milyen jól határozza meg tehát szent Tamás 
a Szentlélek ajándékait, ebből láthatjuk. Szerinte 
ugyanis «« Szentlélek ajándékai bizonyos természet-
feletti, belénk öntött készségek, melyekkel az akarat 
készséges a Szentléleknek való engedelmességre».»x 

Ebből láthatjuk azt is, hogy a Szentlélek aján-
dékai realiter különböznek a belénk öntött erények-
től. Egészen más készségeket igényel a Szentlélek az 
akaratunkban, mint az emberi ész. Mert arányos-
ságnak kell lenni a cselekvő és azon készség között, 
melyet épen a szenvedőleges alanyban föltételez. 

De az erények nem maradnak eredmény nél-
kül; meg vannak eredményeik, termékeik. A nagy 
természetben működő erők sem maradnak hatás 
nélkül ; minden fának meg van a maga gyümölcse. 
A Szentlélek ajándékainak és erényeinek eredmé-
nyeit, termékeit is gyümölcsöknek (fructus) szokás 
nevezni. A Szentléleknek ezen gyümölcseiről beszél 
szent Pál a Galatáklioz írt levelében. (5, 22, 23.) 
«A Lélek gyümölcsei pedig: szeretet, öröm, béke, 
türelem, kegyesség, jóság, nagylelkűség, szelídség, hit, 
szerénység, önmegtartóztatás, tisztaság». 

Mivel pedig a Szentlélek gyümölcsei az ajándé-
koknak és az erényeknek müvei, a gyümölcsök 
realiter különböznek az erényektől és az ajándékok-
tól. Mert minden eredmény a merő képességtől való-
ban különbözik. Amiért is mind a természetes, mind 
a természetfeletti erényeknek, mind az ajándékok-
nak lehetnek gyümölcseik. Csak működjenek. 

A látható nagy világnak azonban nemcsak erői, 
készségei, nagyszerű művei és édes gyümölcsei van-
nak, hanem boldogságai is. Boldoggá tudják tenni 
az embert szépségükkel, a látható renddel, mely 

1 S. Th. 1. 2. qu. 68. a. 3. « . . .dona sunt quidam habitus 
supernaturales et infnsi, quibus anima praeparatur ad 
prompte obediendum Spiritui Sancto». 

bennük uralkodik s mindazon javakkal, mik csak 
szemnek, szájnak kedvesek. így van ez a kis kozmosz-
ban is. Mert mikor a lélek a Szentlélek ajándékai-
nak és erényeinek műveit magában érzi, magát bol-
dognak tapasztalja. Az ilyen művek, cselekvések 
ugyanis a lelket előkészítik (disponunt) az örök bol-
dogságra, érdemekül szolgálnak, mintegy biztos re-
ményt öntenek belé, hogy az Isten szinről-szinre 
való látására eljut. Azért az olyan ember, ki a Szent-
lélek ajándékait, erényeit magában tapasztalja, a leg-
boldogabb tudatban él. Azért ezen erények gyü-
mölcsei az ember boldogságát képezik e földön akár 
azért, mert érdemek módjára az embert képessé 
teszik az Isten látására, akár azért, mivel a jövendő 
boldogság kezdetét képezik. Ezen boldogságról beszél 
az Üdvözítő hegyi beszédében. (Matth. 5, 2, 11.) «Bol-
dogak a lelki szegények: mivel övéké a mennyek-
országa» stb. 

Láttuk már, hogy a Szentlélek gyümölcsei reali-
ter különböznek az erényektől és a Szentlélek aján-
dékaitól, mivel ezeknek cselekedetei, művei, gyü-
mölcsei. De mivel e gyümölcsök nyomán boldogság 
fakad és pedig a boldogságnak különféle változatai, 
világos, hogy a boldogságok is realiter különböznek 
az erényektől és az ajándékoktól. Míg a Szentlélek 
gyümölcseitől csak fogalmilag. 

Mindegyik boldogság ugyan valamelyik erény 
vagy ajándék gyümölcse, mivel azoktól jön létre, 
édesek és gyönyörködtetők, mint a fa gyümölcsei. 
De nem minden erény gyümölcse evangéliumi bol-
dogság, hanem csak a kiválóbb gyümölcsök, a kivá-
lóbb művek képezik az evangéliumi boldogságokat. 
A gyümölcs fogalma tehát tágabb, mint az evangé-
liumi boldogság fogalma. Azért az evangéliumi bol-
dogság csak egy faja a Szentlélek gyümölcseinek. 

Nagy Sándor dr. 

Egy új fajtájú apologetikai kézikönyvről.1 

I. 
Néhány évvel ezelőtt hallottam még, hogy 

J. Mausbach és G. Esser a münsteri és bonni egye-
temek tanárai a német kath. theologia legkiválóbb 
szaktekintélyeinek közreműködésével publikálni fog-
nak egy munkát, mely a gyors fejlődésnek indult 
legifjabb theologiai disciplina terén nagy feltűnést 
kelthet. Ismerve e kiváló szaktekintélyek kitűnő 
qualitásait és eddigi fényes működését, mindenki foko-
zódott érdeklődéssel várta a műnek megjelenését. 

Most, miután a hatalmas három kötet előttünk 
fekszik, bő alkalmunk van meggyőződni arról, vájjon 

1 Religion, Christentum, Kirche. Eine Apologetik für wis-
senschaftlich Gebildete. Herausgegeben unter Mitarbeit von 
Stanislaus v. Dunin-Borkowski, J. P. Kirsch, N. Peters, J. 
Pohle, W. Schmidt und Fr. Tillmann von Gebhard Esser und 
Joseph Mausbach. 3. Bände, 1. XX+802, 2. VII+500, 3. Vl-f434. 
Kösel, Kempten & München. 1911. és 1913. Ara 20 M. 
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ez új munka megfelel-e élénk érdeklődésünknek és 
várakozásunknak. 

Az első pillantásra indokolatlannak tartjuk egy 
újabb apologetikai könyvnek a megjelenését, inert a 
német kath. apologiai irodalom gyönyörűbbnél 
gyönyörűbb munkákkal dicsekedhetik úgy tarta-
lomra, mint külső kiállításra nézve. Az az alapos 
tudás, mélyreható tehetség, nyelvezeti finomság és a 
kath. hitért való lángoló lelkesedés, mely egy Drey, 
Hettinger, P. Weiss, Schanz, Vosen, Schell, Gutberiet, 
Schill, Weber, Duilhé de s. Projet-Braig művei-
ben megnyilatkozik, igaz csodálattal töltik el az 
ember lelkét és azt a gondolatot váltják ki, mintha 
ezekben a művekben felhalmozott tudományos érté-
keken túlmenni már nem lehetne és e tudós férfiak 
minden kérdésre és nehézségre, mit a kereszténység 
ellenei felvetettek, már régen kimerítően és kielégí-
tően megfeleltek volna. 

S csakugyan, ha nagy általánosságban tekintjük 
a modern német apologiai és apologétikai tevékeny-
séget, ha mintegy összefoglaljuk az e téren működő 
elsőrangú tudósok munkálkodását egy nagy standard 
workba, azt találjuk, hogy a kételyeiben és kritiká-
jában kimeríthetetlen és kifogyhatatlan emberi ész 
egyetlen komoly kérdést nem vetett fel, egyetlen 
nehézséget vagy kifogást nem emelt a ker. vallás 
ellen, amellyel annak védői behatóbban nem foglal-
koztak, amelyre nem igyekeztek volna a kétkedő 
elmét és a szenvedély kormányozta szivet megnyug-
tató módon válaszolni. 

De ha részletekbe bocsátkozva, az egyes műveket 
vesszük szemügyre, nem tagadhatjuk, hogy a sok 
kiválóság dacára, hiányzik valami, akár a tartalom, 
akár a forma, akár a módszer körül, amit tekintve 
a modern életfejlődés ezerféle változásait és alakulá-
sait és azt a miliőt, melybe apologiánk ép e minden 
téren való fejlődés következtében került, tovább 
nem nélkülözhetünk. 

Schanz alapos apológiájának megírásánál sok 
gondot fordított arra, hogy ezt a mindenkitől érzett 
hiányt valamiképen kipótolja. S ha alapos és széles-
körű tudása képesítette is őt erre a nagy feladatra, 
mégis azt kell mondanunk, hogy az teljesen neki sem 
sikerült. Müve — eltekintve nehéz nyelvezetétől, 
melyet dr. Koch a legújabb kiadásban sok sikerrel 
könnyebbé, egyszerűbbé,világosabbá igyekszik tenni — 
inkább szakembereknek való. Alapos bölcseleti isko-
láztatást tételez fel, különösen az első kötet, amit az 
átlagintelligenciánál, mely itt legelsősorban tekin-
tetbejön, sajnos, vajmi ritkán találni. Szerencsésebben 
kezdte Schell. De ő sem tudta megvalósítani az ideális 
modern apologiának típusát. Ragyogó nyelvtehet-
sége dacára nem sikerült neki azzal a világossággal 
és precizitással visszaadni nagyszerű gondolatait, 
mely a jó apologiának főkövetelménye. Azonkívül — 
bár igaz jóakarattól vezetettve — pozitív tévelyekbe 
is eselt. Különösen Isten-fogalma eshetett kifogás 

alá (Deus causa ipsius.). így ismét másra várt e 
kényes probléma megoldása. 

Örökségképen szállt a jelen műnek kiadóira. 
S konstatálhatjuk, hogy e szépkiállítású, rendkívül 
gazdag tartalmú, vaskos kötetekben olyan szellem 
leng, amilyent eddig nem nagyon éreztünk hasonló 
irányú munkákban. Szinte örömmel tátja Mansbach 
és Esser közelebbi ismerője, hogy minden titkos vágy, 
mit e kiváló tanártekintélyek iljú hallgatóságuk 
ideális lelkivilágában, szent hitünk modern és egy-
szersmind minden tekintetben korrekt védelmére 
vonatkozólag gyújtó szóval és megragadó lelkese-
déssel felgerjesztenek, ki van itt elégítve, minden 
széphangzású, theoretikus indítvány simán meg van 
practice egyszersmind oldva, minden lényeges tényező, 
melyet eddig vagy nem méltattak kellő figyelemre, 
vagy teljesen kikapcsoltak az apologiából, harmoni-
kusan be van illesztve a rendszerbe és a lehető leg-
jobban értékesítve. Egyszóval, hitünk észszerűsége, az 
emberi szívnek megfelelő volta, szükségszerűsége, 
szépsége, célirányúsága ellen emelt ezer és ezer ki-
fogásra igyekeztek az illusztris szerzők a mélyreható, 
speculativ tehetség legfinomabb élével, a pozitív 
tudás — a természettudományok, bölcselet és törté-
nelem vívmányaira gondolunk különösen — bámu-
latraméltó készségével, világos, könnyed, plasztikus, 
zengzetes, gyakran túlmerészen költőies (Essernél és 
v. Dunin-Burkowskinál), nem ritkán a klasszikus 
kiforrtság, egyszerűség és simaság minden előnyét 
és szépségét felmutató (Mausbachnál) nyelvezettel 
mindenkinek imponálóan megfelelni. 

Világos, hogy ily kitűnő, annyi kiváló tulajdon-
sággal ékes müvet ma csak úgy lehet megteremteni, 
ha a munkamegosztás elvét a lehető legszélsőségesebb 
egyéni és tudományosszabadságmegőrzése— és viszont 
a legkisebb részletekig kiszámított, az egy nagy közös 
célnak alárendelt egyirányúságra való törekvés teljes 
kifejtése mellett — korlátlanul minden téren érvé-
nyesítik. Ez meg is történt itt. így volt aztán lehet-
séges, hogy az első kötetben szorosan egymás mellé 
került oly két egyén, mint Norbert Peters és Pohle. 

Tagadhatatlan, hogy a szigorú, szoros egység, 
mely nem egy apologiai könyvnek kitüntető előnyét 
és erősségét képezi, a legapróbbra menő munka-
megosztás által esetleg veszélyeztetve lehet, de ezt az 
esetleges hiányt bőségesen kipótolja a munkamegosz-
tással megvalósítható alaposság, melyre törekedni az 
egyes auctoroknak így jobban módjában áll; egészen 
eltekintve attól, hogy a napról-napra hasonlíthatatlan 
arányban fejlődő apologia tárgyát sikeresen feldol-
gozni egy embernek majdnem fizikai lehetetlenség 
és a munkamegosztás a többi szélesebb körű tudo-
mányágakban is lassankint általánossá kezd válni. 

A hatalmas munka tíz tractatusra oszlik, melyek 
egy általános, a tradíció által megszentelt cím alatt 
(Religion, Christentum, Kirche: demonstratio religiosa, 
Christiana, catholica) össze vannak foglalva. 
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A két kiadó két-két tanulmányt írt, a munka-
társak egyet-egyet. 

Az első kötet élén Mausbach tanulságos és 
modern, aktuális értekezését találjuk Vallás és korunk 
szellemi-lelki élete címén. Jól ismeri, kitűnően festi 
le azokat a visszás vallási állapotokat, melyekbe 
a múlttól erőszakosan elszakadt és a korlátlan 
szubjektivizmus feneketlenségébe fult modern ember 
énje abszolút autonómiájának szüntelen hangoz-
tatása által került. Behatóbban foglalkozik a vallásos 
érzés alapján konstruált theoriákkal. Szétszedi böl-
cseleti alapjaikat, higgadt, jóleső nyugodtsággal meg-
semmisítő kritikát gyakorol rajtuk. Amit ezekkel 
kapcsolatosan a dogmák nélkülözhetetlenségéről, szép-
ségéről, az emberi gondolatvilágban való nagy jelentő-
ségéről mond, az a bölcseleti kiforrtság, gondolat-
mélység és nyelvezeti egyszerűség és finomság tekin-
tetéből a legszebbek közé tartozik, amit erről az igen 
fontos tárgyról valaha írtak, és a teljes dogma-
nélküliség felé tartó korunkban élénk érdeklődésre 
számíthat. 
(Folyt, köv.) P. Schrotty Pál. 

z n 
ESZ V. K Ö N Y V K R I T I K A 0 H 
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L e b e n d e s h e i l i g e n A tbanasius des Grossen. 
Von dr. Friedrich Lauchert, Köln. 1911. 162. 1. Ára 
2 kor. 52 fill. 

Olvasva ezt a könyvet, önkéntelenül is eszünkbe 
jut Madách: Az ember tragédiája. A VII. színben 
az egyháztörténet egyik legtanulságosabb s tekintve 
a további fejlődést, egyik legfontosabb korszakát 
állítja pellengérre, mint amelyben a kereszténnyé 
lett emberiség szerinte nem tudott okosabbat csele-
kedni, mint hogy egy betű különbség (homoúziosz és 
homomziosz) miatt századokon át elveszekedve, kész 
volt hasztalanul fecsérelni az időt. A jó Madách 
ezzel az ítéletével a IV. századra, az ariánizmus 
korára célzott s nem lévén tájékozva a kérdés felől, 
alaposan elvetette a súlykot. Hiábavalónak minősített 
egy életbevágó küzdelmet. Bezzeg két évtized előtt 
nálunk senki sem találta nevetségesnek, hogy egy 
egész nemzet szállt harcra egy és szócska miatt 
(a császári és királyi hadsereg kifejezésben), mivel 
mindenki látta, hogy annak elhagyása állami önálló-
ságunk megtagadása Ausztriával szemben. 

Ezt a Madách által pellengérre állított ariánus 
korszakot történeti valóságában mutatja be a fennebbi 
mű, a korszak hősének, szent Athanáz alexandriai 
püspöknek (295 — 373) életében. 

Alig hogy megnyerte a politikai szabadságot 
X. Konstantin milánói rendeletével (313.) a három-
száz éven ál üldözött egyház, Arius, alexandriai 
áldozópap, az antiochiai iskola, illetőleg a szamosatai 

Pál szellemének neveltje, 318-ban, a Logos isten-
ségének tagadásával, újabb válság elé vitte. A fiatal 
Athanáz, az alexandriai egyház diakónusa, azonnal 
megértette, hogy Arius tanában nem kevesebbről 
van szó, mint a kereszténységnek a pogányságba 
való visszasülyesztéséről. Ha a Logos teremtmény, 
mint Arius állította, akkor Krisztus — a megtestesült 
Logos is — az, akkor az Isten sem háromszemélyű, 
ami egyjelentésű a kereszténység alapjainak lerom-
bolásával. Athanáz tollat fog" s a pogányok ellen, 
valamint az Ige megtestesüléséről írt legelső művei-
ben, a Szentírás és hagyomány szilárd talaján állva, 
a Logos egylényegűségét az Atyával (homoúziosz) 
vitatja. A tant a niceai zsinat (325) emelte dogmává, 
amit tovább védeni lett Athanáz életfeladata. 

Konstantin halála után ugyanis megindultak az 
életrehalálra szóló harcok, mivel az ariánusoknak 
sikerült a kereszténnyé lett államhatalmat (Konstan-
tins, Julián) a maguk pártjára hajlítani. A homoúziosz 
megmozgatta az egész világot s a hatalmas ellenfél 
minden vágyát az idővel alexandriai püspökké lett 
Athanáz letaposására irányította. Ötször száműzték 
s ötször került vissza székhelyére az írásban és toll-
ban egyaránt rendíthetetlen férfiú. 

Megrázó ezeknek az eseményeknek vázolása 
Lauchert művében. Császárok, számos püspök, pap, 
szerzetes a félrevezetett nép tömegével áll egy férfiú-
val szemben s megtörni nem bírja, pedig egyetlen 
vértje, hogy a hagyományos tan szilárd talaján áll. 
Ujabb és újabb műveiben, nevezetesen «húsvéti kör-
leveleiben» éleselméjűleg tovább is kitartással fejte-
geti a támadott tant; ellenfelei végre személyében 
megtámadják, de erkölcsi szennyet rábizonyítani nem 
tudnak. Amilyen hitvány és undorító az eljárásuk, 
annál magasabban emelkedik ki hatalmas jellemével 
Athanáz, a keresztény ókornak ezen egyik legtiszte-
letreméltóbb alakja. 

Az ariánizmus idővel szemiariánizmussá vedlik; 
már megengedik, hogy a Logos, ha nem is egyenlő, 
de hasonló lényegű az Atyával (ez a homoiúziosz-
tan). Közbeszól Maçedonius és a Logos után a Szent-
lélek istenségét tagadja ; majd Appolináris szól közbe 
és a Logos által fölvett emberi természettől meg-
tagadja az eszes lelket, tehát Krisztusban az igaz és 
teljes emberi természet ellen foglal állást. Egy baj 
helyett három lesz. Athanáz ezekkel is szembeszáll 
s újabb műveiben hasonlókép kimutatja hamissá-
gukat. Amit tehát az I. konstantinápolyi (381. Maçe-
donius ellen), majd később az efezusi (431. Nestorins 
ellen) és a kalcedoni (451. Eutiches, illetőleg a rnono-
fiziták ellen tartott) zsinat kánonjaiban olvasunk, 
az mind meg volt már alapozva Athanáz irataiban 
Theologiájának súlypontja a Szentháromság és a 
megváltás tanának fejtegetésére esik (ez utóbbiban 
alapvetője a XI. századbeli szent Anzelm Harnackék 
által annyit kifogásolt Cur Dens homo ?-jának) ; ezek-
ből kétoldalúlag támogatja meg a Logos — Krisztusra 
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vonatkozó hagyományos tan — két természet egy 
személyben — igazságának bizonyítását. 

Lauchert műve, mint előszavában írja, húsz évi 
szorgos kutatásnak a gyümölcse, azért oly alapos és 
értékes. A történeti nyomozásokon kívül, melyek egy 
gyönyörű jellemet állítanak elénk, a szakemberre 
nézve főképen Athanáz theologiájának a bemutatása 
(118. 1.) bir kiváló fontossággal, mert a szerző rá-
mutat benne a prot. dogmatörténetírók ama légből 
kapott állításának hamis voltára, mintha az egyház 
tana nem volna szerves fejlődés, hanem mindenféle 
összekapkodott eszmék konglomerátuma. Dogma-
tikánkban minden összefügg, minden hagyományos 
s első forrása a Krisztus, a megtestesült Logos, 
evangéliuma. 

Derék egy munka tehát Lauchert műve, mely 
alaposságával a dogmatörténeti kutatások mai kor-
szakában nagy érdeklődésre számíthat s nálunk is 
eloszlathatja a sokszor előforduló Madách-féle elő-
ítéleteket. Dudek János dr. 

Dr. J o h a n n e s Fri tz: D e r Glaubensbegrif f 
be i Calvin und d e n Modernis ten . Freiburg, 1913. 
114 1. Ára 3 K 12 fillér. 

A modernismus alapjában visszamegy a refor-
mátorok subjectivismusára és ezzel együtt az eret-
nekségek forrására, a gnosisra. Mert mikor a refor-
mátorok önkényszerüleg bántak el a Szentírással és 
a hagyománnyal, ebben a gnostikus subjectivismust 
követték, melynek első nyomairól már Szent Pál 
a Timoteushoz írt I. levelében (6, 20) tesz említést 
(Knöpfler: Lehrb.d.Kirchen gesch.6 88). A modernismus 
nem más, mint a reformátorok Kant-filozófiára épített 
subjectivismusa. A szerző az «Institutiones» alapján 
bemutatja Calvin hitről szóló tanát, mely subjectiv 
sensismusában, fideismusában nyer kifejezést. Mit 
tanított Calvin a hitről? mit a Szentírásról, mit a 
hit forrásáról és mit «autopiston»-ról ? Mit az egyház 
tekintélyéről viszonyában a Szentíráshoz és a hithez ? 
Mit a Szentlélek belső szózatáról, melyet arcanum 
testimonium Spiritus-nak nevezett? Mindezt röviden 
és világosan tárgyalja a szerző. Majd párhuzamot 
von Calvin és Luther között, aki az emberi értelmet 
a hit tárgyában szintén «vak»-nak vallotta és kimu-
tatja a sok rokonvonást a két reformátor hit-taná-
ban. Calvinnal és Lutherrel az emberi értelemről a 
hit tárgyában ugyanazt vallották Kant is, Jakobi is; 
Schleiermacher Calvin privátinspiratio tanát vezette 
tovább. A protestáns subjectivismus bevonulása a 
katholikus theologiába jelenti a modernista fideis-
niust. Hogy a modernisták hitfogalma teljesen meg-
egyezik a Calvin-fideismussal, a modernisták iratai 
alapján bizonyítja a szerző; folytatólagosan pedig 
kimutatja úgy a Calvin, mint a modernista hitfo-
galom tarthatatlanságát. A könyv a «Freiburger Theo-
logische Studien» 11. füzete. 

A modernista hitfogalomnak a Calvinismussal 

parallel kifejtése és feldolgozása még világosabbá és 
érthetőbbé teszi X. Pius pápának 1907. április 17-én 
az új kardinálisokhoz intézett allocutióját, hogy a 
modernismus az összes eretnekségek mérge. 

Wéber Pál dr. 

VI. KATHOLIKUS VILÁGSZEMLE 

Franciaország. 
A francia akadémia történelmi nagy díja egy 

francia plébánosnak. A francia akadémia az idén a tör-
ténelmi nagy jutalom tetemes részét (10.000 francból9ezret) 
Sicard abbé plébánosnak adta oda «A papság a francia 
forradalom alatt» című munkájáért, mely három részből 
áll: 1.) forradalom, 2.) a püspökök a forradalom előtt, 
3.) a papság kiűzésétől a konkordátumig. Sicard már 
régebben is részesült akadémiai jutalmakban a francia 
forradalomra vonatkozó munkáival. Munkáit a részre-
hajlatlanság teszi becsesekké, amellyel a történeti ese-
ményeknek teljesen hű képét igyekszik adni, nem pa-
lástolva el semmit, az egyháznak előnyére sem. 

A felebaráti szeretet szabadsága. Erről is lehet 
beszélni, mert a mai jogállam despotizmusa már a sze-
retet gyakorlásában és kharitativ intézmények létre-
hozásában sem ad teljes szabadságot a magánosoknak, 
az egyeseknek. Még inkább így van ez a nagy demokrá-
ciákban, ha bennök a despotizmus, a tömeg és a közület 
despotizmusa, üti fel fejét, de nem teljesen szabad a 
szeretet nálunk sem, mert az individualista elvet még 
elismerő államok is a szocializmus felé hajlanak, észre 
sem vesszük, mi is már benne vagyunk a szociális 
államban. 

Franciaország vezet ma az individuális szabadság 
lenyesésében minden téren ; a monsieur citoyen nem is 
tudja, hogy ő, a grande nation tagja, nagyobb nulla az 
állammal szemben, mint az orosz muzsik a cári autokrá-
ciával szemben. 

Lamarzelle szenátor a minap a közgazdasági társa-
ság 32. kongresszusának megnyitó ülésén ezen gondo-
latkörből vette tárgyát : La liberté de la charité volt 
cime előadásának. 

A szónok azzal kezdette, hogy tán valamely vad-
emberek által lakott országban lehet csak szó arról, 
hogy a felebaráti szeretetnek nincs meg a szabadsága. 
Pedig Franciaországban is így van jelenleg; például 
erre felhozta a szónok egy barátjának esetét, aki vala-
mely nagy kharitativ alapítványt akart tenni és e célra 
egész vagyonát fel akarta ajánlani, de mikor sem 
Lamarzelle, sem más jogász-tekintélyek nem tudtak neki 
biztos módot megjelölni, amely mellett az ilyen alapít-
ványt ne kobozhassa el valamikor az állam, akkor az 
alapító felhagyott kegyeletes szándékának megvalósítá-
sával. És ez így van Franciaországban már a forrada-
lom óta; sok száz millióra megy az, ami így a köz-
jótékonyságra veszendőbe megy, mert a nemes adakozók 
nem merik kockára tenni vagyonukat, melyet épen 
csak Istennek és az egyházi jótékonysági intézeteknek 
kívánnak átadni. 

Ha még az állam a maga erejéből képes volna 
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minden szükségletnek megfelelni ; de erre nem képes, 
hiszen az utolsó 10 év alatt négymilliárdról hatmilliárdra 
emelkedett az állami budget és 500 millió az évi deficit, 
amit kölcsönnel kell fedezni és így alig lehet gondolni 
tervszerű és teljes állami kharitativ intézkedésekre. 

És bár így van a dolog, a magánosokkal szemben 
úton-útfélen akadékoskodnak, ha valami emberbaráti 
művet akarnak létesíteni. 

Madagaszkár szigetén a franciskánák elvállalták a 
bélpoklos-intézet vezetését minden különös dijazás nél-
kül, de a későbbi kormányzó nem akart megtűrni a 
szigeten szerzetesnőt, azóta a bélpoklos-intézet világi 
kezelés alatt van, amelyben az ápolók egy lécen nyújt-
ják át a betegeknek az ételt ; képzelhető, micsoda ápo-
lásban részesülnek ilyen ápolóktól a betegek, kiknek 
sebeit az apácák sajátkezűleg mosták ki és kötöz-
gették. 

A katholikus árvaházak ellen a legveszedelmesebb 
támadás az a törvény, amely előírja, hogy minden leány-
árvának kilépéskor bizonyos összeget kell kezére adni. 
Ez az intézkedés, bár humanitárius célt látszik szolgálni, 
a katholikus árvaházak 60°/o-ának bezárását fogja ered-
ményezni, mert az intézetek (iO°/o máról holnapra él csak, 
nem képes az árvák tartásdíján és a nagy adón kívül 
még készpénzt is fizetni az árváknak ; a vége az lesz, hogy 
a jelenlegi leány árvalétszám 60°/o-a az utcára kerül, mert 
az árvaházba nem lesz befogadható. 

Továbbá a francia törvény valósággal ellenséges 
szemmel nézi a katholikus árvaházakat ; az állami fel-
ügyelőnek joga van a nap és éj bármely órájában az 
intézetben megjelenni és vizsgálatot indítani ; 50.000 
árvagyermek van a katholikus árvaházakban és eddig 
csakis 72 esetben találtak némi jelentéktelen szabály-
talanságot. De a szekatúra folyik tovább. 

Egy legújabb törvényjavaslat azt szándékolja, hogy 
a jövőben csak úgy lehet intézetet alapítani, ha az inté-
zet költségének fedezetéről a hatóságnak kimutatást 
adnak. Ilyenformán Páli szent Vince és más alapítók 
szándékai sohasem valósultak volna meg; és el kell kép-
zelni, milyen rossz indulattal fog találkozni egy szerzetes 
vagy szerzetesnő, mint alapító, ha egy szektárius kor-
mány alatt álló állami tisztviselő előtt kell ezen igazolást 
elvégeznie. 

Lamarzelle kifejti, hogy az eszményi állam az indi-
viduális szabadságnak a közjó érdekében való érvénye-
sülését előmozdítani tartozik és nem gátolni. Francia-
országban azonban az irányzat az ellenkező és pedig : 
fokozatosan elnyomni a magán jótékonyságot és az 
államival helyettesíteni, ez az ú. n. «solidarité huma-
nitariste». De ez nem lesz diadala a kharitasznak, mert 
az állam és közegei nem szeretetből gondozzák a bete-
geket, a szegényeket, az árvákat stb., hanem azért, mert 
a törvény ezt előírja, és így a szegény szenvedő épen 
azt fogja nélkülözni, ami az adományt és segélyt meg-
édesíti, a szeretetet. A jótékonyságnak szeretetből való 
gyakorlását a kereszténység hirdeti: az ilyen jótékony-
ságnak szabadságát korlátozni annyi, mint Franciaország 
szivét kitépni, amit Franciaország, a keresztény Chari-
tas hazája, sohasem engedhet meg. 

A lille-i kathol ikus egye tem és a Szentszék. 
A lille-i egyetem kancellárja, Hautcoeur prelátus a Con-
gregatio Studiorum-hoz folyó évi április hóban jelentést 

tett a lille-i egyetem állapotáról. Éhből a jelentésből 
felemlítésreméltó az, hogy az egyetemnek modernül 
rendezett, 228.000 kötetből álló könyvtára van, amely-
hez hasonló Észak-Franciaországban, Párist kivéve, 
sehol sincsen. 

Az «Ecole des hautes études industrielles et com-
merciales» a mult tanévben egy villamossági intézettel 
gyarapodott, amelynek építését egy magán jótevő tette 
lehetségessé. 

Egy másik jótevő magára vállalta egy egyetemi 
templomnak építését, amely úgy van tervezve, hogy az 
egyetemi épületek komplexumán belül mint kápolnái 
fogják felépíteni, amint az az angol kollégiumoknál 
(Oxford, Cambridge, Eton) látható, amelyeknek «cha-
pel»-jei templomoknak is beillenek. A kápolna építésé-
hez rövidesen hozzáfognak ; addig talán biztosítva lesz 
egy, az egyetem mai méreteihez illő, diszes Aula Maxima 
építése is. 

A. Congregatio Studiorum praefektusa, Cassetta bibor-
nok, az egyetem kancellárjához folyó évi április 12-én 
írt levelében elismerését fejezi ki az egyetem legújabb 
fejlődése és közismert, példás katholikus szelleme és 
hithűsége felett, ami kívánatossá teszi azt, hogy az egye-
temet még az eddiginél is nagyobb tömegben keresse 
fel a tanulóifjúság. 

Loisy legújabb hitvallása és önvédelme. Egy 
398 oldalas könyvben Loisy ismét tovább tolta a határ-
jelző követ; ő most már nem a negyedik evangélium 
hitelességét vitatja, nem az Üdvözítő istenségét és csodáit 
vonja kétségbe, hanem a keresztények Istenének reali-
tását tagadja ; legújabb művében ugyanis azt mondja, 
hogy a keresztények hagyományos Isten-alakja, a sze-
mélyes Isten nem létezik. A könyv többi részeiben olyan 
apologiafélét próbál írni maga mellett, ami azonban 
inkább invektivákká alakult át mások ellen : X. Pius 
ellen, Merry del Val államtitkár ellen, Richard párisi 
érsek ellen, Latty chalons-i püspök (most avignon-i 
érsek) ellen, sőt még volt tanára: Duchesne praelatus 
ellen is, akit azzal vádol, hogy Hist, ancienne című mun-
kájában Voltaire modorában kezeli a patrologiát és a 
hagiográfiát, hogy az egyetemi hallgatókat arrivistákká 
(stréberekké !) nevelte, és hogy csak annyiban nem volt 
modernista, amennyiben értett hozzá mindenről beszélni, 
csak a dogmákról nem. 

Loisy ezen legújabb étape-já (vaj' utolsó-e) csakis 
azt bizonyítja, hogy könyveinek eltiltása és az ő név 
szerint való kiközösítése («vitandus» 1) nagyon igazságos 
dolog volt. íme, hová jutott már az a theologus, aki még 
pár év előtt, már mint a College de France tanára, azt 
hirdette magáról, hogy ő is katholikus theologus. 

Olaszország. 
A szocialista képviselők a szabadkőművesség 

mellett. Nem lehet mondani, hogy a szocialisták ve-
zető emberei valami különös módon lelkesednének a 
szabadkőművesekért, sem nálunk, sem másutt. De most, 
mikor az olasz hadügyminiszter kimondotta a katona-
tiszti állás és a szabadkőművesi tagság közt fenn-
álló összeférhetetlenséget, az olasz kamara szocialistái 
a szabadkőművesek védelmére sietnek, követelve a ka-
tonák részére is a teljes szabadságot. 

A kamarában ez az ügy úgy jutott tárgyalásra, hogy 
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Chiesa szocialista képviselő meginterpellálta az igazság-
ügyminisztert, vájjon a városi magisztrátusok tagjainak is 
el van-e tiltva az, hogy szabadkőművesekké legyenek. 
A miniszter helyett Gallini h. államtitkár felelt, kije-
lentve, hogy a nevezett irányban nincsen semmiféle 
tilalom. Chiesa képviselő az államtitkár feleletére nem 
lepődött meg, csak azt sürgette meg, hogy adassék meg 
a katonatiszteknek is a jog a szabadkőművességbe való 
belépésre. Chiesa szerint ez annyival inkább szükséges, 
mert némely városok magisztrátus-tagjai, mint Űrnap-
kor Foggia-ban, a baldachinumot viszik az Oltáriszent-
ség felett. 

Szegény Chiesa ! 0 mindenképen biztosítani akarja 
a szabadkőművesek részére a szabadgondolkodást és 
ebbeli törekvésében döntő argumentumot abban lát, 
hogy némely magistratusi tag nyiltan is kifejezésre 
juttatja, hogy az egyházhoz tartozik. Mintha bizony az 
egyháztagság és a titkos társulati tagság egyforma el-
bírálás alá esnék ! 

Német-Birodalom. 
Ostwald és a monisták az «euthanasia» 

szervezését követelik. A mai epikur és hedonista 
életfelfogáshoz, amelyet a monizmus és az evolutio élet-
elvül proklamál, egészen illő az a borzasztó mozga-
lom, melyet Ostwald lipcsei egyetemi tanár kezdeményez 
a «Das monistische Jahrhundert» című folyóiratban 
most megjelent cikkében («Das Recht zum Tode»). Ost-
wald egy törvényjavaslat kész tervezetét mutatja be, 
amely kimondaná minden gyógyíthatatlan betegnek 
jogát az euthanasiához, vagyis ahhoz, hogy lehetőleg 
gyorsan és fájdalom nélkül válhasson meg az élettől. 
Ostwald a törvényben kimondatni akarja, hogy aki az 
euthanasiát kívánja, azt a biróság hivatalból megvizs-
gáltatja egy tisztiorvossal és két specialistával, akik ha a 
betegséget gyógyíthatatlannak találják, az esetben nem 
tilos és nem büntethető az, aki az euthanasiát alkal-
mazza ; ezt elvégezheti bárki, csakis arra kell ügyelnie, 
hogy fájdalmat ne okozzon, ellenesetben ugyanis bün-
tethető. 

A Köln. Volkszeitung élesen kikel Ostwald ellen, 
aki valóságos monomaniakusa a monizmusnak, hiszen 
a monisták hamburgi kongresszusán nem átallotta ki-
jelenteni, hogy a kereszténység érájának napja mái-
leáldozott és kezdetét veszi a monizmus érája. De hát 
ez még csak olyan szóhőskődés ; az a másik Ostwald-
idea pedig, hogy monista-szerzetességet kell alapítani, 
elég ártalmatlan ötletnek bizonyult, mert alig született 
meg, máris a közderültségben fuladt meg. De már az 
euthanasia valóságos intézményes szervezése akar lenni 
a láb alól eltevésnek és tagadása az emberi élet erköl-
csi értékének, amelyet a szenvedés problémája tesz még 
becsesebbé. 

A beuroni bencés apátság 5 0 éves jubileuma. 
1863-ban a francia solesmes-i apátságból (alapítva 1837-
ben Dom Guéranger apát által) kivált egy német raj és 
Wolter Maurus és Placidus vezetése alatt a kath. Ho-
henzollern-ek (Katalin fejedelemnő) birtokán, a schwarz-
wald-i Beuronban telepedett le, célul tűzve ki a régi 
tisztaságába visszaállított Szent Benedek-regulának el-
terjesztését. A megújhodás ezen szellemét áldás kisérte, 
Beuron fiai egymásután több apátságot állítottak, mint : 
Maria Laach Németországban, Seckau és Emmaus (Prag) 

Ausztriában, Maredsous és Louvain Belgiumban, Erding-
ton Angliában, Cucujaes Portugáliában, valamint 3 női 
zárdát is (Prága, Maredret Belgiumban, Eibingen Bhein-
gau-ban) ; jelenleg összesen 12 apátság tartozik Beuron 
alá és mindezek 1884 óta egy kongregációt alkotnak, 
amelynek élén áll a beuron-i főapát (jelenleg Dom 
Schoberl. 

A beuron-i apátság fennállásának 50 éves jubileumát 
a mult héten ülték meg nagy ünnepélyességgel, amelyen 
megjelent Nörber freiburgi érsek, a vidék metropolitája, 
Keppler rottenburgi püspök, Benzler metz-i püspök (ré-
gebben beuron-i bencés), Fidelis Baron von Stotzingen, 
laachi apát, a római abbas primas koadjutora. II. Vil-
mos is üdvözölte Schober főapátot a jubileum alkal-
mából és neki ez alkalommal a fekete sas-rendet ado-
mányozta. 

Az apátság, amely a Kulturkampf idején megszűnt 
és csak 1885-ben nyílt meg újból, méltán ünnepelhet 
jubileumot annyi megpróbáltatás és annyi siker után. 

Oroszország. 
A szentpétervári cári könyvtár latin kódexei . 

A kéziratoknak, kódexeknek és régi könyveknek is 
mozgalmas életük van, sokszor indulnak vándorútra és 
kerülnek birtokosról-birtokosra és végre olyan helyen 
állapodnak meg, ahol igazán nem sejtené senki sem 
őket. Igy a szentpétervári cári könyvtárnak is gazdag 
kézirat-gyűjteménye van, amelyből Staerk bencés atya 
az V—VIII. századbeli latin kéziratok leírását szándé-
kozik kiadni egy több kötetre tervezett műben, amely-
nek első két kötete 1910-ben jelent meg. A mű a kiadat-
lan kéziratokat teljes szövegökben közli és az egyes 
kódexekből facsimile-részeket is közöl. 

Staerk művéből megtudjuk azt, hogy a szentpéter-
vári kódexek nagyrészt Zaluski András és József lengyel 
grófoknak gyűjteményével kerültek 1795-ben Varsó eleste 
után a cári könyvtárba. A kódexek egy másik része 
pedig 1805-ben vétel utján Dubrowski Péter gyűjteményé-
vel került ki Szentpétervárra. Dubrowski Péter a fran-
ciaforradalom idején orosz követségi tanácsos voltPáris-
ban, és mikor 1791-ben, a francia forradalom rémnapjai 
alatt a St. Germain des Prés apátságot felgyújtották, 
őneki sikerült megmenteni és magának megszerezni a 
kódexeket, amelyek közül legbecsesebbek azok, amelyek 
(400 kézirat) a régi corbie-i apátságból (abbatia Cor-
beyensis) 1638-ban kerültek St. Germain-be. 

A szentpétervári kéziratok hátralevő része részben 
a régi polotzk-i jezsita kollégium könyvtárából, részben 
a varsói királyi könyvtárból valók, részben pedig 
Suchtelen orosz gróf gyűjteményéből. 

HíH VIII. V E G Y E S E K (HÜ) 

lígy k l a s sz ikus szen t í r á s i hely a papság ant i -
a l k o h o l i z m u s a mel le t t . Egy olvasónktól a következő 
közleményt vettük : A sok szép szentírási idézet között, 
melyeketa Beligio 23. számában és másutt is olvashatunk 
a szeszivás ellen, épen az hiányzik, mely nézetein 
szerint — majdnem egyenesen kötelességül rój ja a papra 
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az absztinenciát. Ez Szent Pál a Rómaiakhoz intézett 
levelének 14. r. 21. versében a következőleg hangzik: 

«Jobb húst nem enni, bort nem inni és semmit 
nem tenni, miben atyádfia megütközik, vagy megbot-
ránkozik, vagy ingadozóvá lesz.» 

Ma is áll ez, t. i. hogy a ránk bizott hivek megüt-
köznek, megbotránkoznak azon, ha a papot bármily 
alakban és mértékben szesszel élni látják; mert ez által 
abban a végzetes felfogásukban erősödnek meg, hogy a 
szesz az erőnek és egészségnek fenntartására okvetlenül 
szükséges, vagy legalább hasznos. S ez a végzetes meg-
győződés szüli a mérsékelt rendes és alkalmi ivóknak, 
a megrögzött és alkalmi iszákosoknak azt a borzasztó 
légióját, kik az alkoholizmusból áradó leírhatatlan sok 
lelki, testi, anyagi, családi és társadalmi romlást okozzák, 
melyről Egger svájci püspök mondja, hogy az alkohol 
elleni küzdelemnek a kérdése oly kérdés, mellyel szem-
ben mindazok eltörpülnek, melyekért a pártok hevülnek. 

Tehát bár a papra nézve nem látszik is kötelezőnek 
a szeszivástól való tartózkodás, de kötelező per acci-
dens, amennyiben neki kötelessége, minden bűn és így 
az iszákosság rémítő bűne ellen is teljes erővel és min-
den célra vezető eszközzel küzdeni, ezt pedig nem teheti 
addig, míg ő maga is iszik és ez az ivása a népben azt 
a meggyőződést erősíti meg, hogy inni szükséges. 

Ez az a botrány, az a megütközés, melynek a bűnét, 
hogy elkerülje, Szent Pál szerint, még laikusnak is jobb 
lenne, még a hústól is tartózkodni, pedig ez fontos élelmi 
szer, annál inkább a szeszes italtól, mely csak élvezeti szer. 

Hát még a papnak, kinek egyenesen hivatása a 
tanítás és jópélda-adás I Ha ez ellen vét, nem veszi-e 
magára az Úr Jézus fenyegetését : Jaj annak, kitől a 
botrány jő ? ! Absztinens. 

Butorvevők f igyelmébe. Mielőtt bútort venni óhajt, 
figyelmébe ajánljuk a katholikus körök által szivesen felke-
resett Kovács Mihály butorraktárát (Budapest, VII., Ovoda-u. 
44. sz.), mely cég kívánatra készséggel küldi meg ingyen 
és bérmentve legújabb képes árjegyzékét. 

• a IX. K Ö N Y V S Z E M L E H Q 

"Legújabb Theologiai Irodalom. 
AJ Szentírástudomány. 

Kindl, E., Das Priester- u. Beamtentum der altbabylon. 
Kontrakte. Mit einer Zusammenstellung sämtl. Kontrakte der 
I. Dynastie v. Babylon in Regestenform. Paderborn, Schö-
ningh, 1913 (X, 514 S. gr. 8°). M. 22. 

Gray, G. B., A Critical introduction to the Old Testa-
ment. London, Duckworth, 1913 (266 p. 8°). 2s. 6d. 

Kyle, M. G., The Deciding voice of the monuments in 
Biblical criticism. London, S. P. C., 1913, 8°. 4s. 

Driver, S. R., Notes on the Hebrew text and the topo-
graphy of the Book of Samuel. 2nd edit., rev. and enlarged. 
London, Frowde, 1913 (406 p. 8°). 12s. 

Schäfer, A., Einleitung in das N. T. 2. Aufl. bearb. v. 
M. Meinertz. Paderborn, Schöningh, 1913 (XVIII, 536 S., 4 Taf. 
gr. 8°). M. 8. 

Jones, I. P., Until the day dawn : the New Testament 

documents: their origin and early history. London, Macmil-
lan, 1913 (340 p. 8°). 10s. 6rf. 

Milligan, G., The New Testament basis for a doctrine 
of Inspiration. London, Macmillan, 1913 (340 p. 8°). 10s. 6d. 

Whitelaw, Th., Jehovah-Jesus. Edinburgh, T. & T. Clark, 
1913 (152 p. 8°). 2s. 

Browne, D. G., Christ and His age. London, Methuen, 
1913 (256 p. 8°). 3s. 6d. 

Stentzel, A., Jesus Christus u. sein Stern. Eine chrono-
log. Untersuchung. Mit 16 Taf. Hamburg, Verlag der astro-
nom. Korrespondenz, 1913 (VIII, 240 S. gr. 8°). M. 6. 

Redlich, E. B., S. Paul and his companions. London, 
Macmillan, 1913, (330 p. 8°). 5s. 

Westcolt, Fr. Br., St. Paul and justification : being an 
exposition : of the teaching in the Epistels to Rome and Ga-
latia, Ebd. 1913 (406 p. 8°). 6s. 

Neil, J., Everyday life in the Holy Land. London, Cassel. 
1913 (292 p. 4°). 7s. 6d. 

Wünsche, A., Die Zahlensprüche in Talmud u. Midrasch. 
Leipzig, Brockhaus, 1912 (117 S. 8°). M. 6. 

Gorion, M. J. Die Sagen' der Juden. Gesammelt u. 
bearb. (I. Bd.), Von der Urzeit. Jüdische Sagen u. Mythen. 
Frankfurt, Rütten & Loening, 1913 (XVI, 378 S. gr. 8°) M. 6. 

B1 Egyháztörténelem. 
Soothill. W. E., The three religions of China. London, 

Hodder, 1913 (336 p. 8°). 6s. 
Levi, Eli, The History of magie : including a clear and 

precise exposition of its procedure, its rites, and its myste-
ries. IIlus. London, Rider, 1913 (572 p. 8°). 15s. 

Aigrain, R., Synchronismes de la théologie catholique 
en tableaux synoptiques, suivis d'une table alphabétique. T. 
I-er: Des origines á la controverse bérengarienne. Paris, 
Bloud, 1913 (164 p. 16°). 

Szerkesztői izenetek. 
G. B. Köszönet a közleményért. 

JÇiadôkivatali izenetek. 
Felhívás az előfizetés megújítására. Mivel a Religio 

csak 10 hónapon át jelenik meg és így I. féléve már május 
végével lezáródik, tisztelettel kérjük azon előfizetőinket, kik 
félévre fizettek elő, hogy lehetőleg junius hó folyamán szíves-
kedjenek előfizetéseiket megójítani. 

Hátralékosainknak. Mindazokat, akik a folyó I. félévre 
(január-május) még nem küldöttek be előfizetéseiket, tiszte-
lettel kérjük, szíveskedjenek a félévi előfizetési összeget mielőbb 
beküldeni. 

Felelős szerkesztő és k iadótu la jdonos: 
Dr. HANUY FERENC, egyet, tanár (IV., Molnár-u. 20.) 

Főmunkatárs és szerkesztő-helyettes : 

Dr. WOLKENBERG ALAJOS, egyet, tanár (I., Bertalan-u. 24.) 

Katholikus cég. Hegedűk, cimbalmok 
jótállással, szolid kivitelben olcsón. Iskolák, 
hangjegyek. Elsőrendű gramofon, eufon 25 K-
tól. Lemezek 2*40 korona. Harmonika, fu-
vola, citera, síp, kürt , dob stb. Kuliffay 
cimbalomiskola magántanulásra 7 korona. 
Tilinkóiskola 2 korona. — Mindennemű 

k a p h a t ó k ^ HORVATH-flál, 
Budapest, Rákóczi-út 56. szám. (Udvarban.) 
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HARMONIUMOT 
elismert legjobb gyártmányokat szállít 
Magyarország legnagyobb hangszergyára 

cs. és kir. 
udv. szállító, 

a javított Rákóczi-tárogató feltalálója. 

II. ker., Lánchíd-utca 5. szám. 
GYÁR : Öntőház-utca 3. szám. 

Ajánlja mindennemű, gyárában készült hangszereit, úgyszintén húrokat és hang-
szeralkatrészeket. c = i c = i i i Árjegyzék díjmentesen küldetik. 

STOWASSER J. 

BUDAPEST, 

Orgonaharmomumokaí 
mindkét r endsze r szerint a legolcsóbban szállít 

Pajkr R e z s ő é s Tsa, Budapest , 
X», Dele|-utca 25. sz. (Tisztviselőtelep.) 
Árjegyzék ingyen és bérmentve. Részletfizetés engedélyezve. 
Tanerőknek s lelkészeknek külön százalékengedmény. Kérjen 
árjegyzéket pianókról és pianinókról. Bérmentes szállítás 
•••• az utolsó vasúti állomásig. •••• 

BUTOR Kovács Mináfy 
butopraktárában 

Budapest, VII., Óvoda-u, 4 4 . 

részletre és készpénzért J Â i i ï Â i ï E 
igen jutányos árban kapható gedményben részesülnek. 

d u s f h B é l a 
kárpi tosmetser é s 
<«•<«• d í sz í tő 
Budapest, VIII., Horánszky-u. 22. 

értesíti nagyérdemű rende-
lőit s a közönséget, bogy üzle-
tét az itt jelzett helyiségbe 
(kongregációi épület) helyezte 
át. Megrendeléseket leg-
gyorsabban teljesít. 

Iparos é s nem k e r e s k e d ő 
3 5 éve fennál ló r.k. c é £ l 

Készít és javít s Kelyhet, ciboriumot, oltár-
gyertyatartót, oltárlámpát, keresztet, füstölőt, 
csil árt, gyertyára és villanyra stb. Arany, ezüst 
kinaezüst: bronzból, művészies és egyszerű ki-
vitelben. Kelyhek stb. tárgyak valódi ttíz-
galván aranyozása és ezüstözése jótáll ássál. 
Tervrajz és költségvetés díjtalanul. Mielőtt más-
hol rendelést tesz, méltóztassék egy árjegy-
zéket kérni, melyet ingyen és bérmentve küld. 

Kéri nagybecsű pártfogását 

B I T T N E R J Á N O S 
egyházi szerek mütttvöse. 

Budapest, IX., Lónyay-u. 23. 
(bejárat Czuezor-utca f.) 

CSUHA ANDRAS s zabó , 

^ * & reverenda- é s c ímáda-kész í tő 

Budapest, IV., Papnevelde-u. 8. sz. II. em. 18/a. 

REGNIER A. 

SZT. MARTON ELETE. 
A francia eredetinek második kiadása után fordította: Rogács Ferenc dr. 
A szombathelyi egyházmegye védőszentjének ünnepére készült mü. 
A dicső szent ereklyéinek egy része a közeli napokban nyer elhelyezést 
nagy ünnepségek keretében Szombathelyen. Kiadja a SZENT-ISTVÁN-
TÁRSULAT. Ára . . . 1.60 korona, szép vászonkötésben . . 2.20 korona. 

VIGILATB ET ORATE I 
Vakációi jótanácsok papnövendékek részére. írták : Nagy Balázs és 
Mattyasovszky Kasszián, Szent-Benedek-rendi áldozópapok. III. kiadás. 
Főpásztori és rendfőnöki jóváhagyással.E müvecske annyira kedveltté lett 
a növendékpapság körében, hogy rövid idő alatt immár harmadik kiadást 
ért. Kiadja a Szent-István-Társulat. Azuj kiadás ára szép kötésben 1*60 K. 

E müvek kaphatók a S Z E N T - I S T V Á N - T Á R S U L A T könyv-
kereskedésében Budapest , IV. kerület , Kecskemét i -utca 2. szám. 

Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII. ker., Szentkirályi-utca 28. szám. 
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RELIGIO 
TUDOMÁNYOS ÉS TÁRSADALMI KATH. HETI FOLYÓIRAT 
A BUDAPESTI EGYETEM HITTUD. KARA TÖBB TAGJÁNAK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI 

Dr. H A N U Y FERENC, EGYETEMI TANÁR. 

Megjelenik — július és augusztus hó ki-
vételével - minden szombaton reggel. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal : 

Budapest, IV., Molnár -u . 20. 

Előfizetési ár : egész évre K 12, félévre K 6. 
Egyes szám ára : 50 fillér. (Kapható a Szent-
lstván-Társulat könyvk., IV., Kecskeméti-u. 2.) 

TARTALOM. I. Vezércikk : A theologiai oktatás reformja. Irta : Hanuy 
Ferenc dr. — II. Az örök városbál : 1. Az első áldozók fogad-
tatása a Vatikánban. 2. Konstantin-ünnepély az egyesült syrek 
részére. 3. Az «Acta Apostolicae Sedis» legújabb (9.) száma. 

* . . 4 . Hír a római Gregoriana egyetemről. 5. A Desclée-féle új bre-
• J • viárium megbízhatatlansága. 6. A S. Congr. Consistorialis levele 

Andrieu bordeaux-i érsekhez. 7. Maronita püspökök érkezése 
•* Rómába. — III. Tudományos cikkek, közlemények, értekezések: 

1. Valami világnézetünkről. II. Vorbuchncr A.-tól. 2. A keresztény 
művészetek kialakulása Nagy Konstantin uralma alatt. IV. Stöhr 
Géza Ker. János-tói. 3. A keleti egyház miséi dogmatikus szem-
pontból. II. — u-tól. 4. A kis kozmosz. II. Nagy Sándor dr.-tól. 
5. Egy ú j fa j tá jú apologetikai kézikönyvről. II. P. Schrotty Pál-
tól. — V. Könyvkritika: 1. Dr. Sipos I s tván: A celibátus törté-
nete és védelme. Babura László dr.-tól. 2. Dr. Huszár Elemér : 
Szertartásjog. (lus liturgicum.) Scheffler János dr.-tól. — VI. Ka-
tholikus Világszemle: A.) Nagy-Britannia : 1. Nemzetközi katho-
likus nőkongresszus Londonban. 2. A home-rule-bill másodszori 
olvasása. B.) Görögország : A lutheránus istenitisztelet beszünte-
tése a görög királyi udvarban. C.) Észak-Amerikai Egyesült-Álla-
mok : Az anglikán egyház válsága az Unió ban. D.) Korea : A ba-
jorországi külföldi missiós bencés kongregáció legújabb apátsága. 
E.) Franciaország : A cambrai-i érsek felmentése. — VIII. Vegye-
sek : Észrevétel az «Absztinens» szentirásmagyarázatához. — IX. 
Könyvszemle. 

A theologiai oktatás reformja. 
I r t a : HANUY F E R E N C DR. 

A budapesti tudomány-egyetem hittudo-
mányi kara nagy jelentőségű lépés előtt áll : a 
jövő tanévtől kezdve, bár fokozatosan, íéletbe-
lépteti az ötéves hittudományi tanfolyamot az 
eddigi- négyéves tanfolyam helyett. A tervhez a 
nmélt. magyar püspöki kar és a vk. minisztérium 
már régebben megadta beleegyezését, a püspöki 
kar részéről a jelenlegi hercegprímás a közel-
múltban még a reform részletei iránt is infor-
mációkat kért a kartól és ezeket jóváhagyó 
tudomásul vette. 

Jövő évre a budapesti theologiának csakis 
I. éve lesz az új reform szerinti beosztás sze-
rint átszervezve, és majd csak évenkint lesz a 
következő magasabbik év is átszervezve, úgy 

hogy a jövő évben a theologiát megkezdő hall-
gatók már öt éven át maradnak theologusok és 
ezen ötéves tanfolyam alatt a részben bővült 
tantárgyakat és pedig részben módosított óra-
szám szerint fogják hallgatni, míg azok, akik 
már a folyó tanévben voltak hallgatói az egye-
tem hittudományi karának, azok a megkezdett 
tanfolyamot négy. év alatt és az eddigi órabe-
osztás mellett fogják elvégezni. 

Új tárgyak lesznek: erkölcs- és jogbölcselet 
(eddig csak vázlatosan tanulták), társadalom-
tudomány (szociologia), katechetika "(eddig a 
lelkipásztorkodástan egyik része volt), egyház-
művészet és régiségtan. 

Az ötéves évfolyam ötödik évét ezen tárgyak 
közül csak az első három idézte elő, mert ezek 
egymagukban is már külön tanárnak (II. bölcs, 
tanár) alkalmazását tették szükségessé, ami más-
részt lehetővé tette azt is, hogy a bölcselet többi 
részeiből is egy rész a társadalom-, erkölcs- és 
jogbölcseleti tanárra bizassék, hogy így a másik 
tanár a bölcseletnek többi részeit bővebben, a 
rendes tárgyak óraszámának megfelelő mérték-
ben (9 óra) adhassa elő. 

A tárgyak beosztása is a tanfolyam egyes 
éveire némileg megváltozik : az egyháztörténelem 
a III. évre kerül, míg helyét I. éven főtárgy 
(heti 9 óra) minőségében (az ó-szövetség mel-
lett) a bölcselet kapja.• A II. éven 3 főtárgy lesz: 
újszövetség (9 óra), alapvető hittan (9 óra) és 
bölcselet (5 óra), míg melléktárgyak az I. éven 
a héber (3 óra), II. éven az arab, szir és chald 
(3 óra) lesznek. A III. éven főtárgyak lesznek: 
az ágazatos hittan (9 óra) és az egyháztörténe-
lem (9 óra), míg melléktárgyak a társadalom-
tudomány (2 óra), patrológia (2 óra) és homi-
letika (heti 3 óra, de csak egy féléven át). A IV. 
éven főtárgyak lesznek az ágazatos hittan (9 óra) 
és az erkölcstan (9 óra), m|lléktárgyak pedig a 
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neveléstan (2 óra), egyházi művészet és régiség-
tan (2 óra) és katechetika (heti 2 óra, de csak 
az egyik félévben). Az ágazatos hittant tehát 
2 éven át fogja előadni ugyanazon tanár heti 
9—9 (összesen: 18) órában, de biennalis rend-
szer szerint úgy, hogy a III. és IV. évesek egyik 
évben a dogmatika egyik felét, a rákövetkező 
évben pedig a dogmatika másik felét fogják 
hallgatni együttesen. Az V. éven a főtárgyak 
lesznek az eddigi IV. éves tárgyak: az egyház-
jog és a lelkipásztorkodástan (heti 9—9 óra), 
melyekhez melléktárgyakul a neveléstan (2 óra), 
a katechetikai gyakorlatok (1 óra) és homiletikai 
gyakorlatok (1 óra) fognak járulni. 

De ez csak a külső burka az új beosztásnak. 
Egy szervezeti és inethodologikus nagy különbség 
lesz a régi theologiai oktatás és az új közt az, 
hogy míg a réginél a tárgyak egész óraszáma a 
tárgynak összefoglaló előadására ment, addig 
az oktatási reform szerint a főtárgyaknak ilye-
tén összefoglaló előadására csakis (5 óra fordít-
ható, míg 3 óra special-kollegiumokra vagy 
szemináriumi gyakorlatokra fordítandó. A mel-
léktárgyak nagyobb részére külön-külön van 
megállapítva a special-kollegiumok és szeminá-
riumi gyakorlatok óraszáma. 

A special-kollegiumok célja kettős: egyrészt 
a hallgatóság előtt félévenkint egy teljes, szaktudo-
mányi forrás- és irodalmi apparatuson felépített 
detail-előadást tartani és őket így a szaktudományi 
munkásságba bevezetni, másrészt pedig az a cél-
juk, hogy így a tanár is ösztonöz\ sot ken\ 
szerítve legyen egy részletkérdést teljesen ki-
dolgozni és a szakirodalmat egy-egy monográfiá-
vá! gazdagítani. 

A szemináriumi gyakorlatoknak célja pedig 
a demonstrativ szakoknál a források, az iro-
dalmi művek bemutatása, kezelésüknek meg-
tanítása, a szakirodalmi munkásság technikájába 
való bevezetés (anyaggyűjtés, csoportosítás, fel-
dolgozás, kiadás stb.) és egyes tételek Írásbeli 
megfejtése, feldolgozása. A szemináriumi gya-
korlatok tehát tudományos laboratoriumok, a 

kutatás színhelyei a hallgatók részére, míg a 
special-kollegiumok a tanár részletkutatásának 
bemutatása. 

Szóval a budapesti egyetem theologia okta-
tási reformja tudományos munkára és szakiro-
dalmi termelésre akarja serkenteni tanárait, to-
vábbá a tudományos kutatás módszerére és mes-
terségére megtanítani hallgatóit; a reform tehát 
a szaktudomány és szakirodalom érdekeit kivánja 
szolgálni és, ha céltudatosan fog megvalósíttatni, 
nagy lendületet fog adni a theologiai irodalom, 
a szaktudományi munkásság fejlesztéséhez. Ezért 
a reform par excellence progresszív kulturális 
reformnak tekintendő, amelynek nagy lesz a ki-
hatása egyházi életünkre, sőt nemzeti kulturánkra, 
és a külföldi theologiai tudományos és irodalmi 
munkával szemben is a magyar theologiának 
nevet és súlyt fog szerezni. 

A reform kétségkívül áldozatokkal fog járni 
nemcsak a hallgatókra nézve (4 helyett 5 év), 
hanem a tanárokra is, de üdvös kihatásai miatt 
örömmel kell azt üdvözölniök a hallgatóknak, 
a tanároknak és az összes közelebbről-távolabb-
ról érdekelteknek : az egyházmegyéknek, a püs-
pököknek, a lelkészkedő papoknak, a kultusz-
kormánynak. 

A reform azért is időszerű, mert a közel-
jövőben a debreceni egyetemen református theo-
logiai fakultás (és talán a pozsonyi egyetemen 
evangelikus theologiai fakultás) fog megnyilni; és 
a szellemeknek innét várható élénkebb nemes ver-
senyében a kath. theologiának már eleve elő-
kelő helvet látszik biztosítani az az életerő, 
amely az eddigi négyéves tanfolyam kereteit 
már szűkeknek érezte, és a jelenkor nagy pro-
blémái és nagy igényei által kivánt új tananya-
got is kivánt magába felvenni és modern új esz-
közök és módszer segélyével feldolgozni és a 
tudományszomjas ifjúság elé tárni. 

Ez a reform természetesen csakis az esve-
temi theologiai tanfolyam átszervezését célozza. 
A vidéki szemináriumok hittudományi főisko-
láira is azonban idővel nagy kihatása lehet ennek 

ÄNGSTER JÓZSEF és FIA 
orgona- és h a r m o n m n H i y a r , PÉCS. 

O O Alapíttatott : 1867. évben. O O 
A bpesti Bazilika nagy orgonájának építői. 

Csak első dijakkal kitüntetve. 
Pécsi orsz. kiállításon legelső díjjal, ál lani aranyéremmel kitüntetve, 

Ajánlják kitűnő hangu és erős szerkezetű 
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harmoniumok minden nagyságban. 
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a budapesti reformnak; hiszen a vidéki theolo-
giai kathedrákra tanárokul tekintélyes hányad-
számban eddig is a pesti egyetem hallgatói kerül-
tek. Ezek majd a jövőben ott propagálni fogják 
az új tanítási módszert, ha tán csak homöopatikus 
dózisban is; idővel tehát a vidéki theologiák is 
az eddigi receptív tevékenység mellett helyet 
fognak juttatni a hallgatók aktiv, initiativ, inven-
tiv és produktiv tudományos tevékenységének. 
Ez persze csak a jövő zenéje. 

A biztos reálitás már most is előttünk áll: 
a budapesti királyi magyar egyetem theologiai 
karának oktatása reformon megy keresztül. Kívá-
natos volna, hogy e reformot rokonszenvező 
érdeklődéssel és jóindulattal kisérnék minden 
oldalról. Jó példával jár t elő ebben az állam-
kormány, amely a budapesti theologián négy 
szemináriumnak felállításához 12.000 K-t, fenn-
tartásukra pedig évi 2000 K összeget engedé-
lyezett az egyetemi alap terhére, amely költsé-
gek túlnyomólag (némi bútorzaton kívül) alap-
vető szakmunkák beszerzésére lesznek fordítva. 
Az egyes szemináriumok könyvtárai ezenkívül 
magán könyvadományokkal is gazdagodtak. 

A Nagy-Konstantin-jubileum éve tehát emlé-
kezetes év lesz a pesti «Alma Mater» annalesei-
ben : a theologiai oktatás reformja életbelépteté-
sének éve; határkő lesz ez a hazai tudományos-
ság és nevezetesen a theologiai tudományosság 
történetében. 

•EJ 
EE 

II. AZ ÖRÖK VÁROSBÓL EB 
HE3 

Az első áldozók fogadtatása a Vatikánban. 
Szokás Rómában, hogy az egyes katholikus nevelő-
intézetek és iskolák az általuk nevelt fiúk és leányok 
közül az első áldozókat az első szentáldozás napján 
vagy valamelyik következő napon ugyanazon ünnepi 
ruhában (leányok fehér ruhába öltözve és koszorúi-
val, fátyollal) bevezetik a Vatikánba és ott a Szent-
atya által tömeges fogadtatásban és áldásban része-
sülnek. 

Az idén a Szentatya betegsége miatt ezek a 
fogadtatások eddig szüneteltek; mult vasárnap az-
után egyszerre az összes intézetek első áldozóit fo-
gadta a pápa és pedig a San-Damaso-udvarban, 
amelynek loggiájáról a Szentatya rövid beszédet 
intézett a gyermekekhez és áldását adta reájuk. 
A gyermekek közt a Szentatya előzőleg érmecskéket 
osztatott ki. A gyermekek lelkes öröme és az általuk 
énekelt himnuszok mély benyomást tettek a Szent-
atyára. Körülbelül 5000 gyermek (köztük néhány 
száz nem első áldozó) vett részt a fogadtatáson. 

Konstantin-ünnepély az egyesült syrek 
részére. Mint jeleztük, a Konstantin-jubileum ün-
nepségeinek első ciklusa már bezárult, a második 
pedig csak ősszel kezdődik; de időközben Rómába 
érkezett Rahamani Ignác Efrem antiochiai egyesült 
syr (rítus Sirus purus) patriarcha és ő kieszközölte, 
hogy miként a görög és az örmény ritusbeliek már 
kivették részüket az örök város jubileumi ünneplé-
seiben, ők is egy jubileumi istentiszteletet tarthassa-
nak a maguk rítusában. 

A syr istenitisztelet junius 15-én volt a S. Croce 
in Gerusalemme bazilikában; maga a patriarcha 
celebrált, akinek a görög kollégium növendékei 
segédkeztek, míg a Propagandának maronita és syr 
növendékei az egyházi énekeket szolgáltatták. Az ős-
régi elemekben gazdag szertartás nagy tömeget von-
zott a bazilikába. Jelen voltak azon több keleti ritusú 
főpap, római praelatus, valamint a jubileumi bizott-
ság elnöksége. 

Az Osservatore Romano felemlíti, hogy Rahamani 
patriarcha buzgó tevékenysége folytán a syr katho-
likusok száma az utolsó 40 év alatt 23.000-ről 
70.000-re emelkedett; a nem egyesült syrekből (jako-
biták) igen gyakoriak a tömeges áttérések. Pár hó-
nap előtt két jakobita érsek tért át az egyesült 
syrekhez. 

Az «Acta Apóst. Sedis» legújabb (9.) száma. 
Ez a szám június 9. dátummal most hagyta el a 
vatikáni poliglott sajtót. Tartalma a következő: 

I. Az «Acta Pii PP. X.» rovatban : 1. A folyó évi 
jan. 28-án kelt brève, amely a Nyassa-tó-vidéki apos-
toli vicariatust kettéválasztja és a déli részt önálló 
vicariatLissá teszi «de Banguelo» címmel. 2. A folyó évi 
február 23-án kelt brève, amely a tripolisi apostoli 
praefecturát «de Libya» címen apostoli vicariatussá 
erigálja. 3. A folyó évi május 10. brève, amely a 
Madagascar szigetének középső részét felölelő apos-
toli vicariatust két részre osztja fel és a déli rész-
ből <ide Fianarantsoa» címmel új vicariatust állít fel 
és azt a Jézus-Társaság gondjaira bízza. 

II. A Congregatio-k rovatában: 
1. A S. Congregatio S. Officii búcsú-osztályának 

pápai jóváhagyásban részesült 1913. május 28-iki 
decretuma, amely a papi hivatás felkeltésére és 
ápolására alakult egyesületeket, ha a megyéspüspökök 
által állíttattak fel, vagy fognak a jövőben felállít-
tatni, több búcsút engedélyez és pedig: teljes búcsút 
az egyesületbe való belépéskor, az egyesületi tag 
halálos órájában, az egyesület védőszentjének ünne-
pén, az apostol-ünnepeken, a kántorbőjti hét egyik 
böjti feriáján, részleges búcsút pedig minden áhitat-
és szeretet-cselekedetért, amelyet valamely tag az 
egyesület szolgálatában végez ; végre az elhunyt 
egyesületi tagokért mondott misék mindig teljes 
búcsúval járó misék lesznek, mintha csak privilegiált 
oltárnál végeztettek volna. 

2. aj A S. Congregatio Consistorialis-nak 1913. 
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május 9-én kelt decretuma, amely tekintettel arra, hogy 
folyó év végén a papoktól a politikai passzív választó-
jogot megvonó francia törvénynek hatálya meg fog 
szűnni, a francia püspökök kérdésére kimondja, 
hogy továbbra is érvényben áll a Congregatio pro 
Negotiis eccles. extraordinariis által 1906. ápr. 2-án 
adott azon rendelkezés, hogy a papok képviselői 
mandátumot, vagy más világi állásra jelöltséget nem 
vállalhatnak a saját püspökük és a mandátum, ille-
tőleg hivatal helyén illetékes püspök hozzájárulása 
nélkül; és ezen rendelkezésnek kötelesek magukat 
alávetni azok is, akik 1906 előtt nyertek el vala-
melyes ilyen állást. 

b) A S. Congr. Consist, közli az április 26-ától 
május 26-ig történt consistorialis javadalom-és cím-
adományozásokat, amelyek közül feltűnőbbek ezek: 
Piffl Frigyes klosterneuburgi prépost («abbas Latera-
nensis ac praepositus canoniaeClaustroneoburgensis») 
bécsi érsekké, Kakoivski Sándor szentpétervári egy-
házi akadémiai igazgató, varsói kanonok varsói 
érsekké, Waitz Zsigmond (az Acta helytelenül így: 
WartzJ brixeni theologiai tanár (morális) brixeni 
segédpüspökké «Cibyrensis» püspöki címmel erősít-
tetett meg. 

3. A S. Congregatio de Religiosis az apácák 
gyóntatására nézve kiadott legújabb («Cum de sacra-
mentalibus», 1913. febr. 3.) decretumának hiteles 
spangol és német fordítását teszi közzé, valamint a 
már közölt, de több hibában leledző angol fordítás 
helyett egy újabb, hiteles angol fordítást tesz közzé. 

4. A S. Congregatio de Propaganda Fide három 
decretuma: aj folyó évi május 30. két decretum, 
amelyek köziil az első az eddigi szudáni apostoli 
vicariatusból egy pontosan megjelölt részt kihasít 
és abból Bar-el-Gazal címmel új apostoli praefecturát 
alakít és azt a Jézus-Szive-Congregatio papjaira 
bízza, a másik pedig a szudáni vicariatus megmaradó 
részének nevét vicariatus de Cartum címre változ-
tatja a területnek fővárosáról (Khartum), bj A folyó 
évi június 2. decretum a nagyobbrészt a nyugati 
Német-Dél-Afrikában levő Nagy Namaqua-földről és 
Cimbebasia-ról elnevezett két apostoli praefectura 
határait kikerekíti a cimbebasiai praefectura javára. 
c) A Propaganda közli még a joghatósága alatt álló 
egyházmegyékben és misszió-területen történt leg-
újabb személyi változásokat. 

5. A S. Congregatio Rituum folyó évi május 14. 
decretuma, amely elrendeli a boldoggáavatási per 
felvételét Donders Péter redemptorista atya holland-
guyana-i (Surinam) missziónárius ügyében, aki a 

bélpoklosok lelkészi szolgálatában (1865—1887) halt 
meg 1887-ben 78 éves korában. Donders atya Hollan-
diának hertzogenbuschi egyházmegyéjében (dioec. 
Buscoducensis = Bois le Duc) született és ott is szen-
telték pappá 1841-ben, de mikor a guyanai missziót 
1865-ben a holland redemptoristák vették át, ő, ki 
olt már fiatal papi évei óta missziónárius volt, belé-
pett a redemptoristák közé. Az ő életszentségének 
hírére a surinami vicariatusi és a hertzogenbuschi 
püspöki hivataloknál előzetes vizsgálat indult meg 
az ő életszentségének megállapítása végett, és most 
sok püspök, káptalan és rend, és egyesek kérelmére 
a Rituum-Congregatio kimondotta a boldoggáavatási 
per felvételét («signandam esse commissionem intro-
ductionis Causae»), amit a Szentatya a sajátkezű 
«signatio» megadásával jóváhagyott május 14-én. 
Mostantól fogva tehát Donders atyát megilleti a «Ve-
nerabilis» cím. 

III. A törvénykezési rovatban a folyóirat a Rota 
Romana-nak egy koreai (Taikou vikariátus) perben 
első fokon hozott, a házasság érvénytelenségét ki-
mondó ítéletét közli. 

A per tényálladéka az, hogy Ko Ágota koreai 
kath. leányt szülei kényszeritették, hogy házasságra 
lépjen Youn Syek-tiyoun koreai kath. ifjúval. Ezen 
megfélemlítés folytán a leány az illetékes missiona-
rius előtt valóban meg is jelent a vőlegénnyel 
1907. december 11-én, és a consensust leadta, de 
mikor a vőlegény 1908. február 29-én érte jött, 
hogy hazavigye magához, a menyasszony elrejtőzött, 
és miután a síró nőt erőszakkal a már készen álló 
hordszékhez hurcolták és a vőlegény házába átvit-
ték, a nő néhány nap múlva visszaszökött szüleihez, 
amit, mikor szülei visszavitték férjéhez, többször is 
megismételt, míg végre a taikou-i apostoli vikárius-
nál a köteléki per felvételét kérte. A vikárius által 
kiküldött delegált biró a házasság érvénytelenségét 
mondotta ki, de a házasságvédő a Rotához felebbe-
zett, főleg azért, mert a tanúkihallgatásnál nem volt 
jelen házasságvédő; a felperesnő pedig azt kérte a 
Rota-tól, hogy az esetleges formahibákat szanálja és 
első fokon hozza meg a Bota ez ügyben az Ítéletet, 
amihez a Bota hozzá is járult. 

A fennforgó akadályt (vis et metus) illetőleg bíróilag 
beigazolást nyert az, hogy a leányt erővel vitték az 
esküvőre, sőt még az oltártól is elszökött, és mikor újból 
bevonszolták, a pap előtt vonakodott a beleegyezést 
(«volo») kijelenteni, és csak apja és a násznép eről-
tették, hogy kimondja az igen-t. A nő később sem adta 
beleegyezését a házasságba, és így, még ha «con-

Hemopatiai gyógyintézet Asthma, köszvény, görvélykór, idült és nehéz szív-, 
gyomor-, máj-, vesebajok és súlyos idegbajok (para-
lysis, tabes, álmatlanság) gyógyítására berendezve. 

á „ » Bejáró betegek részére. Mérsékelt árak. Bevált, ki-Budapesí, ¥., Vaci-korut 18. sz. I. = próbáit kezelés i = = = = = 
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summatum» lett volna, sem vesztette el jogát a há-
zasság megtámadásához, de tanúvallomások külön-
ben is a «consummatio» ténye ellen bizonyítanak. 

IV. A «Diarium Curiae Romanae» rovatban a 
S. Congregatio Rituum néhány ülése, boldoggáava-
tási ügyekben, van regisztrálva, majd a Secretaria 
Status közlései következnek a legutóbbi kuriális ki-
nevezésekről, pápai cím- és rendjeladományozások-
ról, valamint a nekrologról. 

Hír a r ó m a i Gregor iana-egye temrő l . Ró-
mából írják lapunknak: A Gregoriana híres morális 
tanára P. Bucceroni, pár évvel ezelőtt morális aka-
démiát léptetett életbe aktuális témák számára. Az 
egyetem igen sok növendéke dolgozik az évente 
háromszor kihirdetett pályaművön, s a legjobb, 
avagy sokszor csak rövidsége miatt legalkalmasabb 
kerül felolvasásra az ünnepélyes gyűlésen, melyen 
egy bibornok elnököl és sok püspök, tanár s ven-
dég van jelen. 

Ez év utolsó (azaz harmadik) díszgyűlésén, má-
jus 24-én Merry del Val biboros, államtitkár elnökölt, 
az előadásnak tárgya pedig a feminizmus volt. 
A pályanyertes, egy spanyol theologus, olvasott, a 
díjazottak elsői közt pedig három magyar theologus 
szerepelt. A kardinalis a gyűlés végén érdekes olasz 
beszédet intézett az egyetemi hallgatókhoz, s a mo-
dern kérdések beható tanulmányozására hivta fel 
figyelmüket. Többek közt elbeszélte, hogy nemrég 
Angliában egy tudós kongresszuson egy tanár azt 
bizonyította, hogy a férfi tulajdonképen nem más, 
mint elkorcsosult nő. Aki pedig ott rögtön tudomá-
nyosan megcáfolta állításait, egy angol tanárnő volt. 

A D e s c l é e - f é l e új breviár ium megbízhatat-
lansága . Beavatott római körökből azt az informá-
ciót kaptuk, hogy az általunk egyik (23.) lapszámunk-
ban ismertetett és ajánlott «egészen új breviárium» 
tulaj donképen misztifikáció, mert a S. Congregatio 
Rituum még csak most állapította meg végleg a 
breviárium rubrikáinak új szövegét; ezen új rubri-
kák hiteles közzététele előtt tehát semmiféle kiadó 
nem rendezhet «változtatott» új kiadást. A «Officiorum 
acmunerum» bulla 18. artikulusa ugyanis ezt mondja: 
«In authenticis editionibus Missalis, Breviarii, Ritu-
ális, Caerimonialis Episcoporum, Pontificalis Romani 
aliorumque librorum liturgicorum a Sancta Sede 
Apostolica approbatorum, nemo quidquam immu-
tare praesumat: si secus factum fuerit, hae novae 
editiones prohibentur.» 

így állván a dolog, a múltkori ajánlásunkat nem 
létezőnek kérjük tekinteni ; a Desclée-féle breviárium-
nak nincs pápai approbatio-ja, hanem csak püs-
pöki approbatio-ja (egy külföldi püspöktől). 

«Egészen új kiadású» breviárium megjelenéséről 
1914. húsvét előtt aligha lehet szó. 

A S. Congr. Consistoria l i s l e v e l e Andrieu 
bordeaux-i é r sekhez . De Lai biboros, a S. Con-
gregatio Consist, praefectusa, folyó évi június 5-én 

kelt levelet intézeti Andrieu bordeaux-i biboros-ér-
sekhez, amelyben az érseknek idei «ad liniiiia» útja 
és az akkor átadott «relatio quinquenalis»-a alkal-
mából az érseknek érdemei felett a Congregatio 
elismerését fejezi ki. A levél az érsek sokoldalú tevé-
kenységéből felsorolja, hogy ő az egyházmegyéje 
mintaszerű vizitációja alkalmából igen iidvös intéz-
kedéseket tett, továbbá, hogy egyházmegyei zsinatot 
tartott és azon az egyházmegye fegyelmének emelé-
sére és nevezetesen az ifjúság keresztény nevelésé-
nek biztosítására iidvös törvényeket hozott, és végre, 
hogy felvette a harcot az egyház ellenségeinek: a 
szabadkőműveseknek, a szociálistáknak és a moder-
nistáknak aknamunkái ellen. Ez utóbbit illetőleg el-
ismerőleg említi fel a levél azt is, hogy az érsek 
az ő egyházmegyéjére nézve eltiltotta a Bulletin de 
la Semaine cimű párisi folyóiratot, a francia moder-
nistáknak szócsövét, amely tilalmat azóta 52 francia 
püspök tett magáévá. 

A párisi Univers egyik legújabb számában kö-
zölve De Lai biboros levelét, egyúttal bemutatja, 
miképen viselkedtek a «Bulletin de la Semaine» 
eltiltásával szemben a párisi antiklerikális és a pá-
risi katholikus lapok. Több katholikus lap is agyon-
hallgatta, némelyik még helyteleníteni is merte a 
bordeaux-i érsek cenzúráját. De Lai levele után tán 
ezek a patronusok is sorsára hagyják a Bulletin-L 

Maronita p ü s p ö k ö k é r k e z é s e R ó m á b a . 
Nem hiába a katholikus egyháznak középpontja 
Róma, folyton oda özönlenek a világ minden tájé-
káról az egyházfejedelmek. Most érkezik a hír Ró-
mából, hogy a maronita egyház főpapjai közül Auad 
cipmoi érsek, Basbus sidoni érsek és Aehras alep-
poi érsek Rómába érkeztek, hogy a maronita egy-
ház nevében a Konstantin-jubileumból kivegyék 
részüket. 

A maronita egyházról (maronita törzsbeli, liba-
noni syrek) más alkalommal már adtunk vázlatos 
áttekintést. Most csak azt említjük még fel, hogy 
XIII. Gergely egy maronita kollégiumot alapított, 
amelyben maronita ifjakat neveltek papokká, ebből 
a kollégiumból kerültek ki a keleti nyelvészet, a 
szentírástudomány és a patrologia terén oly érdemes 
Assemani testvérek is. De ez a kollégium a napole-
on-i háborúk idején megszűnt; és azóta csak egy 
maronita hospitium maradt fenn pár év óta a piazza 
S. Pietro in Vincoli téren, valamint egy Szent-
Antal-rendház a Gianicolo-n. Most azonban a via 
Porta Pinciana-n (Róma legelőkelőbb, legmodernebb 
részében) egy új maronita kollégium épül. 

A maronita egyház élén egy patriarcha áll 
(jelenleg Huayek Éliás), aki a Libanonban (Bekorki 
kolostorban) székel, de címe: «patriarcha Antioche-
nus» (Maronitarum). 

A maronitáknak egyik ősi szép jellemvonása az 
apostoli Szentszékhez való hűség; most is ennek 
jelét adták Rómába jövetelükkel. 
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III. TUDOMÁNYOS CIKKEK, cd <*> <*> <*> 
e* KÖZLEMÉNYEK, ÉRTEKEZÉSEK 

Valami világnézetünkről. II. közlemény. 

II. 
A fentebb mondottakból természetszerűleg követ-

kezik, hogy csak a bölcseleti igazságok adhatnak 
nekünk igaz, tökéletes világnézetet, mert egyedül 
csak ezek az igazságok állanak olyan magasan, hogy 
felölelhetik az egész valóságot. Szükségszerűleg ha-
mis tehát az olyan világnézet, életfelfogás, amely 
nem nyugszik öntudatosan bölcseleti alapon, mert 
hisz tényleg mindegyik azon nyugszik, még akkor 
is, ha nem akar, ha tiltakozik ellene. Bölcseletinek, 
öntudatosan bölcseletinek kell lennie minden világ-
nézetnek, s mégis sokan vannak, akik nem bölcse-
leti, hanem más világnézetet vallanak. 

Van úgynevezett természettudomángi világnézet. 
Ez a felfogás nem ismer el más igazságot, legalább 
tárgyilagosnak nem, mint csak a természettudomá-
nyit. A mennyiségtani igazságot rendesen csak alanyi 
értékűnek tartja, szintúgy a bölcseletit, vagy egy-
általában csak álomnak minősíti ez utóbbit. Elég 
lesz, azt hiszem, ha példának a bölcselettörténelem-
ből itt futólagosan csak a görög természetbölcselő-
ket említem, akik vagy a vízből, vagy a levegőből, 
vagy a káoszból, vagy az atomokból akarták meg-
magyarázni a világmindenséget. Napjainkban e fel-
fogás legjellegzetesebb képviselője Haeckel. 

Van mennyiségtani világnézet is, ámbár ez-
zel ritkábban találkozunk, mert tételeit ritkábban 
foglalták rendszerbe. Ez a tan egyedüli tárgyilagos, 
való igazságnak csak a mennyiségtanit ismeri el. 
A természettudományi szerintük ennek gyenge vissz-
fénye, a bölcseleti pedig vagy csak alanyi, vagy egy-
általában nem létezik, vagy összeesik a mennyiség-
tanival. Ezt a nézetet követték Pythagoras és tanít-
ványai az ókorban. A modern bölcseletben sem 
ismeretlen az a törekvés, amely mindent mennyiség-
tani formulákra, kvantitásra szeretne visszavezetni és 
minden másféle igazságot mély megvetéssel néz le. 

Egy másik nézet azt vallja, hogy egyetlen egy 
igazságot sem kell elfogadnunk, sem alanyilag, még 
kevésbbé tárgyilag, csak magát a természetet úgy, 

ahogy van. Szerinte tehát nem létezik sem termé-
szettudományi, sem mennyiségtani, sem bölcseleti 
igazság; csak az igaz, amit észlelünk. Ezek az úgy-
nevezett pozitivisták. 

Hogy a sorozat teljes legyen, fel kell még emlí-
tenem az alanyi világnézetet is, amely a minden 
megismerésnél szereplő alanyt fogadja el csak az 
igazság mértékéül. Tárgyi igazságról hallani sem 
akar. Megtörténik, hogy ez a nézet is tagad egy és 
más igazságot, legtöbbször a bölcseletit, úgy, hogy 
nem marad más hátra, mint a természettudományi 
és a mennyiségtani igazság, de csak alanyilag fel-
fogva. Szükségtelen példákat idéznem annyira köz-
keletű e tan napjainkban. 

Végre akadnak olyanok is, akik egyáltalában 
semmiféle igazságot sem ismernek el. Kételkednek 
mindenben, a külvilág létezésében, a tárgyilagos, sőt 
még az alanyi világ lehetőségében is. Nem fogadnak 
el semmiféle rendet, sem természettudományit, sem 
mennyiségtanit, még kevésbbé bölcseletit, álláspont-
juk az abszolút tagadás. Ezek a szkeptikusok és ide 
sorolhatók némileg a relativisták is. 

Mit szóljunk ezekhez a felfogásokhoz? 
Helytelenek mind, amennyiben mindegyik az 

emberi ismeretkör megszorítását eredményezi. De 
mégis majdnem mindegyikben van valami igaz. 
Igaz, pozitív oldaluk. Igaz, amit állítanak, de hely-
telen, amit tagadnak. Természetesen csak általános-
ságban szólok s megmagyarázom szavaimat. 

Az úgynevezett természettudományi világnézet 
azt állítja, hogy természettudományi ismereteink 
világnézetünkre nagy befolyással vannak. És ki merné 
azt tagadni? Ki nem látná be azt, hogy nézetünk a 
világmindenségről alaposan megváltozott azóta, hogy 
a Ptolemaeus-íé\e világrendszer helyébe a Koperni-
kus-i lépett? 

Ebben a tekintetben tehát mindenesetre igazuk 
van e felfogás híveinek, és nyilvánvaló, hogy a ter-
mészettudományok művelése nem felesleges, nem 
hiábavaló világnézetünk kialakításának kérdésében. 
Nincs azonban igazuk akkor, midőn azt állítják a 
természettudományi világnézetűek, hogy a természet-
tudományi igazságon kívül más tárgyilagos igazság 
nem létezik. Mert igenis létezik, mint azt fentebb 
kimutatni, jobban mondva, megállapítani töreked-
tem. És ezeket az igazságokat is tekintetbe kell 
venni akkor, midőn világnézetünkről van szó. 

OBERBAUER A. UTÓDA Â legjobb hírnévnek örvendfi és legrégibb 
EGYHÁZI SZEREK 
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Ugyanebben a hibában szenvednek a mennyi-
ségtani világnézet hirdetői is. Igaz, amit mondanak, 
de nem az egész igazság, mert letagadják a bölcseleti 
igazság létjogosultságát. 

Teljesen hamis a pozitivisták, a szubjektivislák 
és a szkeptikusok felfogása, mert tanuk majdnem 
teljes negációban merül ki. A szubjekitivisták sze-
rint nincs tárgyi igazság, csak alanyi. Ebből legfel-
jebb csak annyi igaz, hogy minden megismert igaz-
ságnak meg van az alanyi oldala is. A szkeptikusok 
szerint igazság nincs, nem létezik. Ebből a tanból 
legfeljebb még csak azt fogadhatjuk el, hogy az 
abszolút igazság megismerése nehéz, nem olyan 
könnyű, mint azt sokan gondolják. 

Következtetésül vonjuk le azt a tételt, hogy tel-
jes világnézetet csak a bölcseleti igazságok adhat-
nak, ha tárgyilagosan fogjuk fel őket. Minden más 
felfogás egyoldalú, hiányos s így hamis. 

A keresztény világfelfogás nagyjelentősége épen 
abban áll, hogy bölcseleti, hogy megértő, széles, 
hogy semmit sem zár ki eleve, hanem mindent 
összefoglal, rendez, egységesít. Nem zárja ki sem a 
természettudományt, sem a mennyiségtant, sem a 
dolgok alanyi oldalát, sem nem zárkózik el attól a 
felfogástól, hogy az igazság megismerése nehéz és 
bajos. S mindezért szépen beleillik az a kinyilat-
koztatás, melyben Isten részesítette teremtményeit. 

Azt szokták mondani, hogy a fél igazság elvezet 
Istentől és az egész igazság visszavezet Hozzá. Sokan 
talán nem is sejtik, hogy milyen mély bölcseleti 
alapja van ennek a mondásnak. Az egész igazság 
visszavezet Istenhez! 

Ha majd eljön az idő, mikor az emberiség a 
teljes igazság birtokába jut és képességeihez mérten 
tökéletesen belátja azt a nagy gondolatot, melyet a 
Teremtő teremtményeibe oltott, akkor megszűnik 
majd az iskolák harca, a vélemények és nézetek 
tusakodása, akkor valóra válik az írás szava : Veritas 
liberabit vos. Az egy akol és egy pásztor ideje 
lesz az. 

(Fribourg, Svájc.) Vorbuchner A. 
(Vége.) 

A keresztény művészetek kialakulása JMagy 
Constantin uralma alatt. IV. közlemény. 

Ha a keresztény művészet igen sokszor s aka-
ratlanul is kereste a rokonságot, illetve segítséget a 
profán művészetekben, úgy több mint valószínű, hogy 
ugyanezt cselekedték Konstantin művészei is. De 
hányszor kopogtattak ottan hiába a keresztény mű-
vészet ezen úttörői ? Különösen a képfestőkre áll ez, 
mert nem igen találták meg az antik, rokon szak-
májú alkotásokon a hű, valódi előfutárokat. Ilyen 
esetekben a keresztény művész csak saját tehetsé-
gére, a keresztény tan segítségére és a hagyomá-
nyokra volt utalva. 

S ha alkotásainak kivételében és felfogásában 
fel is lelhetők az antik nyomok, sohasem szabad azt 
tisztán csak az antiquitas szemüvegén át szemlélni. 
Az antik kor hanyatlásának és a keresztény hitigaz-
ságok általános diadalának határmesgyéjén állva, sok 
esetben talán még antik vagyis pogány mestereknél 
is tanulva, a művészet nem tud teljesen megválni 
annak befolyásától. «En bloc» azonban már keresz-
tényi gondolatot s világnézetet lehelnek az alkotások, 
és ez a fő.1 

Erre vonatkozólag meglehetős sok bizonyíték 
áll a keresztény archaeologia rendelkezésére. A ki-
tűnő Wilpert Msgr., a már idézett jeles művében, a 
419. oldalon, egy Konstantin-féle éremre hivatkozik, 
ahol a császár száguldó quadrigán, Isten keze által 
egy csillagra figyel, amely a jobb hazát jelzi. 

Ha mindezek dacára ezen Konstantin-féle álta-
lános keresztény megújhodásból még oly kevés em-
lék is maradt fenn napjainkra, a gyér kisplasztikái 
és iparművészeti tárgyak eléggé világosan igazolják 
annak nagy, széleskörű, általános elterjedését. 

Igen sokan még ezeket sem méltatják és az egy-
korú művészeti maradványok nagy hiánya felett való 
keservükben jeremiádákat sírnak. 

A nem sok emlék közül választunk egyet, ame-
lyen elég jól tanulmányozható ezen kor kisplaszti-
kája. Ez pedig egy IV-ik századból való cserép mécses, 
amely a római campo santo-i keresztény múzeum 
féltve őrzött büszkesége. A mécses közepén, álló hely-
zetben, az ifjú arcú Üdvözítő áll, jobbjában hosszú 
nyelű keresztet tartva; jobbról és balról, a mécses 
lyukai felett egy-egy lebegő angyal van ábrázolva, 
amint hódolatteljesen az Úr felé hajolnak. Az isteni 
Mester lábainál pedig kígyó, baziliskus, oroszlán és 
sárkányok hevernek. A mécses széleit szép mivű 
rozetták és jól stilizált Krisztus-monogrammok sze-
gélyezik. 

Nagyon valószínű, hogy a keresztény agyagmives 
művének mintáját az egyik vagy másik bazilikának 
mozaikjáról vehette. Mert alig hihető, hogy ezen 
alsóbbfokú iparággal foglalkozó mesterember ily jól 
sikerült symbolikus alkotást minden idegen segítség 
nélkül készített volna. 

Igen jól mutatják különben e kornak kő sír-
ládái, a sarkophagok is ezt a szokást. Nevezetesen az 
egyik ilyen sarkophagon a trónon ülő Krisztust látjuk, 
amint az előtte álló Péternek, mint helytartójának 
egy irattekercset nyújt át, amelyre a LEX szó van 
rávésve. Ezen eszmét is több mint valószínű, hogy 
a bazilikák egyikének mozaikjáról vette az illető szob-
rász. Ugyan így állunk a katakombák festményeivel 
is, amelyek az üldözések után készültek. Azoknak 
mozaikjain is igen sok rokon vonást találunk, ame-
lyeknek eredetijei valamikor a bazilikáknak diadal-
íveit díszítették. 

1 V. ö. Sybel kitűnő műyecskéjét: «Christliche Antike.» 
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Az a művészi fellendülés, amely Rómában 
mintegy látszólag monopolizált központban Kon-
stantin építészei által létesült, nem maradhatott ha-
tástalan a birodalom többi centrumaira sem. Meg-
értve ennek igaz értelmét, kiszivárgott az lassan a 
provinciákra is. 

Ha a császár által Capua-ban épített bazilika 
— melyről reánk majdnem semmi sem maradt — 
ép úgy, mint a nápolyi Santa Restitua bazilika mo-
zaikjai — melyeket a IV-ik század folyamán restau-
ráltak — oly szinpompásan ragyogtak hajdanta, mint 
a Santa Ágnese melletti Santa Constanza-é jelenleg, 
úgy fogalmat alkothatunk magunknak azon kor pro-
vinciális művészetéről is. 

Milanónak legrégibb temploma, a San Lorenzo, 
még egy kis, Konstantin-kori kápolnácskával is ren-
delkezik, amely Szent Aquitinus tiszteletét hirdeti már 
vagy 1600 éven keresztül. E kápolnácska egy mozai-
kot rejt magában, amely Krisztust és tizenkét tanít-
ványát ábrázolja. A technikát tekintve nagyon való-
színű, hogy e kép a templommal egyidős, igaz ugyan, 
hogy több műtörténész ezt a Vl-ik századnak tulaj-
donítja.1 

A konstantini keresztény művészetnek nyomai 
igen jól követhetők Galliaban és Hispaniaban is. Ha"®3 

mindezekhez még hozzávesszük azokat a kisebb 
építkezéseket, amelyeket Rómában, Jeruzsálemben és 
világbirodalmának több városában létesített, keresz-
tény érzületéről elég világos képet alkothatunk ma-
gunknak. 

Nem lehet azért csodálkozni afelett, hogy a 
jámbor keresztény legendák gyönyörű mondakört 
szőttek Konstantin fenkölt alakja köré. így a többek 
között felemlíti egy későbbi keletű jámbor legenda, 
hogy a császár fényes kíséretétől követve, sajátkezű-
leg emelt ki és vitt fel a Vatikán halmára tizenkét 
kosár földet, az általa épített Szent-Péter-templom 
alapfalaihoz. Ez és a többi, leginkább századok múlva 
keletkezett jámbor hagyomány, minden történeti 
alapot nélkülöznek. Annyi azonban bizonyos és el-
vitázhatatlan, hogy Konstantin milviusi győzelme 
után, a még elég nagy számmal élő és előkelő tár-
sadalmi állásokat betöltő hívei, illetve alattvalói 
előtt nyíltan vallotta keresztényies érzületét. Tehát 
egy oly vallásnak elveit tisztelte meg rokonérzésével, 
amelynek kiirtása érdekében, alig egy évtized előtt, 

Diocletianus és a többi társcsászárok uralma alatt, 
még patakokként folyt a vértanúk kiömlött vére. 

Róma Nagy-Konstantinnak emlékét a külön-
féle mondákban és legendákban, valamint a művé-
szetek összességében méltóképen istápolta és fejlesz-
tette, egészen a mai napig. 

Marcus Aurélius bronzba öntött antik lovasszobra, 
amely jelenleg a Campidoglio-n áll, de valami-
kor a Laterán előtt büszkélkedett, a beolvasztás elől 
csak úgy menekült meg, hogy sokáig Nagy-Konstan-
tin szobrának tartották. 

Midőn III. Leo pápa Nagy Károly császár iinne-
pies fogadtatására a lateráni palotában a tricliniu-
mot építtette fogadó teremnek, annak főfalára egy 
még nagyjában meglevő, hatalmas mozaikot készít-
tetett. A trónon ülő Krisztus lábainál Silvester pápa 
és Nagy-Konstantin térdel, az egyik a palliumot, a 
másik pedig a győzelmet jelképező zászlót, a laba-
rumot veszi át az Úr kezeiből. 

A Quattro Coronati basilika Silvester-kápolná-
jában, egy XIII-ik századból való festmény látható, 
amely az egész Silvester-Konstantin legendát ábrá-
zolja. 

Van-e halandó, aki a Vatikán termeit látogatva, 
legalább egy pillanatra meg ne állt volna Rafael-
nek ama, majdnem az egész falat betöltő festménye 
előtt, amely Konstantinnak Maxentius feletti győ-
zelmét ábrázolja?! 

A Szent-Péter-bazilika remek előcsarnokában, 
egymással átellenben láthatók a keresztények két leg-
nagyobb császárjának, Nagy-Konstantin s Nagy Ká-
rolynak, márványból készült lovasszobrai. A Laterán 
bazilika előcsarnokában pedig Konstantinnak azon 
kolosszális antik szobra látható, amelyet híres ther-
máinak romjai közt találtak századok múlva. Egy 
másik, szintén antik Konstantin-szobor látható még 
a Campidoglio ballustrádján is. 

Ha mindezen emlékek még nem eléggé hirdet-
nék a nagy császár emlékét, ügy remélem, majd 
pótolni fogja az az impozáns bazilika, amelyet X. Pius 
pápa a milviusi hid közelében emel és amelynek 
alapkövét Cassetta biboros a milviusi győzelem 1600-
ik évfordulójának napján helyezett el azon célból, 
hogy hirdetője legyen egészen az idők végezetéig a 
keresztény hitigazságok diadalának. 
(Vége.) Stöhr Géza Ker. János 

1 V. ö. Eugène Müntz : Les mosaïques de Naples cimü 
cikkét a «Revue archéologique» 1883. évf. 3. és köv. lapjain. 

I TORONYORAKAT 
• 

: gyárt minden nagyságban, elsőrendű modern kivitelben a 

Vil lamosóra é s íoronyóragyár 
Budapest, VI., Szív-utca 3 2 . 

Budapest székesfőváros szerződéses torony-
órásai. Több arany éremmel kitüntetett. Költ-
ségvetés díjtalan. Előnyös fizetési leltételek. 



20. szám. RELIGIO 477 

A keleti egyház miséi dogmatikus szem-
pontból. II. közlemény. 

4. Az eredeti bűn, a megváltás és Krisztus Urunk 
feltámadása hasonlókép világosan benne van. Elég 
legyen hivatkoznunk Nagy Szent Vazul miséjére. 
«. . ."Aytoç el...nXdcaaç yàp xèv ócvlhio-cv,... xÉ^Etxaç 
aöxöv ev T(j) TtapaSeíacp rrjç xpucpfjç,... dXXà napaxoúaavxá 
xou xoû áX^ikvoű 0soő , . . . Èçci)ptaaç auxôv.. . su xoû Ttapa-
Seiaou,... 'EîteiSij yàp oi àv$pù>7T;ou -q à|j.apxta eia^Aihsv EÎÇ 
TÓV xóafiov, y.ai Stà xrjç àfxapxtaç ó &àvaxoç, eöSóxrjaev ó 
[iovoyev/jÇ aou Ttàç, . . . xaxaxptvat xrjv àxapxtav èv xrj aapxt 
aùxoû . . . ÊSWXEV êauxôv avtä/.AAYJXA xqj fraváxtp,... xat 
xaxEÀS-wv Stà xoû axaupoû Etç xôv aSrjv, ïva -Xr^Aùi't] saut m 
xà ~ávxa, IXuae xàç âSùvaç xoû ftavaxou • xa c àvaaxàç xrj 
xptx^ Vjpipa, xat ôSoTOtrjaaç 7táa7] aapxt xrjv lx vexpwv 
àvaaxaatv, xa-9-óxt oùx íjv Súvaxov xpaxEtaftat ímö xijç ç&o-
pâç xóv xpyjífbv xrjç Çojfjç • èyévEXO aTcapx>] xwv XEXotji//]-
jiévwv, rcpwxôxoxoç ex xwv vexpwv, ïva i] aùibç xà Ttávxa èv 

TCűéai 7tp(i)XEÚ(DV . . 
5. Ugyanily világossággal tanítja a legméltósá-

gosabb Oltáriszentségről szóló hitágazatot. Tanú erre 
többi között a szyr mise. «Deus magne et aeterne, 
supreme, excelse, mirabilis et abscondite, qui facis 
misericordiam in millia et decern millia eorum, qui 
timent te et observant praecepta tua; qui revelasti 
nobis per adventum Unigeniti Filii Domini nostri Jesu 
Christi mysterium, quod absconditum fuerat a sae-
culis et generationibus praestititque, ut essemus me-
diatores et ministri sanctorum tuorum venerando-
rura et coelestium, ne aspicias vilitatem nostram, 
quia indigni sumus accedendi et participes fieri mu-
nerum tuorum divinorum, sed per gratiam tuam et 
amorem tuum erga homines, visita nos in miseri-
cordia et miseratione et libera nos ab omni dolo et 
invidia, largire nobis spiritum ilium tuum Sanctum, 
Spiritum sapientiae et prudentiae, spiritum scien-
tiae et fortitudinis, spiritum castimoniae et sanctita-
tis, spiritum timoris et bonae voluntatis, ut asper-
sione hyssopi tui mundati et aspersi, mereamur 
corde puro stare coram Te et ministrare Tibi, of-
feramusque Tibi sacrificium hoc timendum et in-
cruentum ad consequendam veniam delictorum, 
nostrorum, et remissionem peccatorum nostrorum 
ad memóriám defunctorum et ad gloriam tuam, 
Deus Pater et unigenti Filii et Spiritus tui Sanctis-
simi.» 2 V. ö. ezeket Aranyszájú Szent János miséjé-
vel, ahol a pap a szent áldozás előtt feltörvén a 
szent Bárányt, mondja : «MeXiÇexat, xaî StajiaptÇsxat 6 
"Ajivoç xoû 0£oö, 6 Ttèç xoû Ilaxpôç, o [leXtÇôjievoç, xal jir] 
StatpoôfiEVoç, 6 Tiávxoxs äa^kofisvog, xat (JWJSÉTIOXE 8a7iavti){i£voç • 
àÀXà xoùç [isxéxovxaç áytáíst.»3 

A szentmiseáldozatot nem is hivja másképen, 

1 Nagy Szent Vazul miséje. Róma, 1873. 90—91. o. 
2 Liturgia Syriaca Jacobi Sarugensis, Miksa, i. h. 1. k. 

25. oldal. 
3 EüxoXófiov TÓ |iáya, Róma, 1873. 71. o. 

mint a szent, félelmetes és vérontásnélküli áldozat-
nak. (<rj XsixoupytXY) xaí àvatfiaxxoç fruata» .. .1 

Szent Márk miséjében az áldozásnál a pap szent 
testnek és vérnek nevezi a szentséget. «2ö>|j.a ayoov... 

Af[ia xtjitov xoöfKuptou xat 0EOÖ xat Swxrjpoç Y^w/ . . . 

Aztán: cO Iépsùç eö^exai XYJV EÙxaptaxt'avAEùxaptaxoOjiÈv 

aot, Aéauoxa Kúp is ő Seiç Tjjiöv, ént zfj [AExaX^et xöv 
áyt'wv, axpávxwv, àftavaxwv, xai-èTtoupavt'wv aou [luaxrjptcov, 

öv sSwxaç r^tfiiv sut suepyeaía xat áytaapt,ő} xat awxrjpt'a 
x65v ^ ^ X ^ x a ' T®,v ®w[iáxü)V xat Seájieö-a xat napa-
xaXoö{iév CT£, tptXáv^pwTO, ayaí>£ Kúpts, yáptaat f(luwv xí)V 
xotvwvtav xoO áytou cwiiaxoc xat xoö xtjuou at[xaxoc xoû 

jxovoy£voûç aou Ttoû, £Îç nt'axtv àxaxatay^uvxov, £tç ayànïjv 

àvuTtôxptxov, £(ç 7r}.7]a[i,úví)v •ö-Eoaeßetag, aTcoxpOTiijv Tiavxôç 

èvauxtou, e?ç TCEptTiotVjatv xwv èvxoXwv aou,5 efç ácpóStov Çw^ç 

aiwvtou, etç ànoXoytav £Û7ïpôa§£xxov xrjv ÈTît xoö (poßspoö 

ß^jxaxo? xoö Xptaxoű aou . . ,2 

6. Hasonló tanítást találunk az egyházról. Minden 
keleti misében imádkoznak az egyházért, annak jó-
létéért. Szent Jakab miséjében : «ôirèp tfjç EÎprjvrjç xoö 

aù[iTïavxoç xóajxou xat êvwaswç naaűv xwv áytwv xoö 0£Oö 

ÈxxXrjat'wv, xoö Kupt'ou §£7]9'öj|x£V.. .»3 (Az egész világ' bé-
kességeért és az Isten minden szentegyházának egy-
ségéért könyörögjünk az Úrhoz.)4 

Ugyanőt l : EÜEpyéxa xat ßaatXeO xwv aSwvwv xaxà xfjc 
xxta£wç ànàayjç S-yj^toupyè, TtpóaOE^at npoatoOaáv aot Stà xoû 

XptaxoO aou xíjv êxxXïjatav aou.5 (Jótevő, az idők Királya 
és minden teremtmény alkotója, védd a te szent 
egyházadat, mely hozzád fordul a te Krisztusod 
által...) 

Lélekemelők a kifejezések, amelyekkel a régiek 
az egyházat illetik. így: «mater fidei, arca Sanctorum 
sponsalium, coelestis thalamus, habitatio tui immor-
talis sponsi, qui te decoravit pro semper. Admira-
bile est tu secundum coeliim, a gloria usque in 
gloriam exaltatum, quae per lavacrum nos régéné-
ras tuos infantes, radiantes velut lucem, quae distri-

1 A kerubok éneke alatt mondandó ima. L. u. o. 55. o. 
2 Szent Márk miséje Petrovszkynál i. b. Addit. 54. 55. 

old. « . . . A mi Urunknak, Istenünknek és Megváltónknak... 
szent teste . . . félelmetes vére . . . A pap imádja az Eucharisz-
tiát : Áldunk téged uralkodó Úr Istenünk a te szent, szeplőtelen 
halhatatlan és mennyei titkaidnak vételéért, melyeket adtál 
nekünk a mi lelkünknek és testünknek jótéteményére, meg-
szentelésére és üdvösségére és kérünk téged és könyörgünk 
hozzád, emberszerető jóságos Urunk, add nekünk a te egy-
szülött Fiad szent testének és félelmetes vérének vételét, 
megszégyenítés nélkül való hitre, álnokság nélküli szeretetre, 
az isteni félelem teljére, minden gonoszságnak eltávolítására, 
az örök élet utravalójául, a te Krisztusod rettenetes ítéletén 
kedves feleletül.. .» V. ö. N. sz. Vazul miséjében a Miatyánk 
előtti imával. 

Szent Jakab miséje, Petrovszkynál, Addit. 3. o. V. ö. 
Szent Márk miséjét, u. o. 39. o. 

3 «Pro pace totius mundi et unione omnium sanctarum 
Dei ecclesiarum Dominum precemur.» Miksa, i. m. 2. k. 21. o. 

4 Petrovszky, i. m. 2. o. 
5 «Benefactor rex saeculorum et plasmator totius crea-

turae, suscipc Ecclesiam tuam, quae ad te accedit per Chri-
stum tuum ...» Miksa, u. o. 19. o. 
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buis hune immaculatum panem et nobis donas ad 
bibendum hune purum sanguinem, quae nos elevas 
ad altiorem stationem, quam Angeli possint assequi ! 
Venite ergo, filii novae Sion, occurrite Domino 
nostro in sanctitate.»1 A szyreknél a következőket 
olvassuk: «Quae est ista filia regis, quam Isai canit, 
quae astitit a dextris Domini, gloria circumdata! 
Tanquam vestimentum vera lux illam circumfulget 
cum splendore coeli, tanquam mantellum involvunt 
illam protegentes illam ignis et spiritus. Et super 
nubes aetheris ilia circumvolat gloriosa. Late exten-
dit dominationem suam super terram et maria. Caput 
eius dulciter inclinatum est versus dilectum. Ipsa 
exspectat, ut ille trahat earn ad nuptias! Quam 
pulchra es, o fdia populorum, quam pulchra es, 
canit Salamon ad Ecclesiam. Delectabilis es ad 
videndum! Tua verba dulciora sunt, quam mellis 
dulcedo, tua vestis odores spargit, sicut rosae in 
verne. Tota pura es, soror mea ! ecce quam pulchra 
es, ita delectabilis et nulla macula videnda est in te. 
Rex Christus factus est protectus tuus pro semper, 
crux eius, quam tu adoras, refugium est filiorum 
tuorum.»2 

7. Nagyfontosságúak a keleti liturgiák és egyéb 
könyvek3 az Istenszülő Szűz Mária tiszteletének, a 
szent Szűzre vonatkozó katholikus igazságoknak 
bizonyítására. Általánosan ismert igazság, hogy a ke-
leti egyház kiváló tiszteletben részesíti a Roldogságos 
Szűz Máriát. Semmi egyházi könyvben nem találjuk 
az ő szent nevét pusztán Máriának jelezve, de sok 
diszjelzővel kisérik őt, valahányszor szólnak őróla. 
Vagy: Legszentebb Istenszülőnek, vagy : Legáldottabb 
Szűz Máriának, vagy : Szeplőtelen Istenszülőnek, stb. 

1 Cantus communionis ecclesiae Armenicae, apud Maxi-
mii. Prael. de Liturg. Orient, t. 1. p. 26. 

2 Breviárium festivum Syrorum, ib. p. 26. in fine. 
3 A kérdés jellegzetes vonatkozásában kiváló fontosság-

gal bír Szent Péter elsőbbségének, apostoli fejedelemségének 
és benne és utódaiban : a római pápákban az egyház élére 
állított pápaságnak a keleti egyház szerkönyveiből való 
bizonyítása. Mivel e kérdést a szoros értelemben vett litur-
giából merített szöveggel közvetlenül nem lehet bizonyítani, 
ami a dolog természetéből folyik, e kérdést, mint ilyet, itt 
elhagyjuk. Általánosan ismert tény azonban, hogy ezen hit-
ágazat bizonyítására felette sok fontos érvet foglalnak ma-
gokban a keleti egyház többi szerkönyvei, úgy, hogy ez a 
keleti szerkönyvekből magukból is teljes világossággal be-
bizonyítható hitcikkely. Eredeti sértetlenségében tartották 
fenn ezen bizonyító érvet az elszakadt keletiek is, akik szó-
val hirdetik a pápaságot, az életben azonban — sajnos — 
nem akarnak annak engedelmeskedni. Nagy részletességgel 
gyűjtötte össze ezen érveket Leviczky Mihály, volt lembergi 
érsek, aki 1841. III. 1. «Primatum Ecclesiae...» kezdetű püspöki 
körlevelében kiváló szakavatottsággal tárgyalja e kérdést. 
(L. Acta et Decr. Syn. Prov. Leopol. Róma, 1896. Appendix 
III. pag. 32—52.) Ugyancsak alapos munkát adtak ki ezen 
kérdésről a balázsfalvi bazilita atyák : Flosculus veritatis de 
Eccl. unione ex variis Orient. Eccl. Libris. Róma, 1862. pag. 
13. Teljes szakismerettel tárgyalja ezt Miksa herceg is ; Prael, 
de Liturg. Orient. Bern, 1904. 1. k. 27. o. 

nevezik. Ezen jelzők pedig nemcsak a keleti képze-
lem gazdagságának a jelei, hanem katholikus hit-
igazságokat kifejező nevek, melyek a R. Szűz Máriá-
nak kiváltságait foglalják magukban. Csak egyre hi-
vatkozunk és ez az: Istenszülő, ösôxoxoç, EoropoÄima 
elnevezés, amely nemcsak alapja a szent Szűz min-
den kiváltságának, hanem egyúttal a legnagyobb 
kitüntetése neki, melyből fakad mindazon lelki és az 
Isten malasztjából eredő gazdagság, amelyet a R. 
Szűz Máriáról hirdet az egyház. 

A Roldogságos Szűz Mária tiszteletének legfé-
nyesebb jele a sok Mária-ünnep, mely majdnem 
kivétel nélkül mind a Keletről származott. Onnan 
terjed azoknak használata a nyugati egyházban is. 
Tudjuk, mennyire tisztelték a szentatyák a szent 
Szüzet, lehetetlen, hogy ezen benső tiszteletnek a 
szerkönyvekben, leginkább a szent misében nyomára 
nem akadnánk. Elég legyen hivatkoznunk a sok 
himnuszra, ódára, kánonra, u. n. Istenszülőénekre, 
(©eoxóxiov, BoropoAiraeHb), melyek nemcsak részei a szer-
tartásnak, hanem önmagukban felülmúlhatatlan köl-
tői értékű alkotások. A sok közül egyet említünk. 
Augusztus 15-re írt tropárt és kondákot. «'Ev írj Tev-
vVjaec, T7jv TCapftevíav ècpôlxÇxç. 'Ev Ti] Ko^aet, xöv xóa{i.ov 
où 7i«TéXineç ©soxóxs. Mexéaxïjç npàç xèv ÇuïjV, Mïjxrjp ùnxp-
•/O'jax TÎjç Çiôfjç- Kaî xaiç rcpeaßeiacç xaiç axlç XuxpoufiÉvr], 
èx fraváxou xàç <]«j)(àç Vj}x£öv.1 

Tfjv èv Ttpeapéoaiç dxoífiyjxov ©eoxóxov, xaí npoazxaixiç 
à|i,sxà'9,EXOV èXiu'Sa, xacpoç xaï véxpwaiç oùx èxpàxïjasv • u>ç 
yàp Çwrjç Mrjxépa, itpbç, xrjv Çcorjv (lexéaxYjaev, b fjuíjxpav 
otxïjaaç áemápfrevov.2 

A szentmisében foglalt megkülönböztetett tisz-
teletnek ősrégi bizonyítéka már a Szent Jakab misé-
jében található ektenia-részlet, melyet fohászként a 
Szent Szűzhöz intéznek: «Tïjç uxvxyixç, aypávxou, ú~£-
pevSó̂ ou, eùXo"p)[xàvT]ç deonoívïjç Vjfií&v freoxóxou xaí xsinxp-
•9-évou Maptaç... fW}fiovEÓati)[i£v.3 (Emlékezzünk meg 
a legszentebb, szeplőtelen, felette dicső, áldott Asz-
szonyunkról, az Istenszülő és mindenkoron szűz 
Máriáról...) 

Ugyanily régi a következő ének: «'A t̂óv èaxw wc 
dXrjih&ç, [xaxxpiÇeiv ae xíjv öeoxóxov, xí)V áeop,axáptaxov 
xaí 7ïavafi<i)[iT)xov, xaí {lïjxépa xoü ©soö yj|i6)v. Tíjv XIJJU-

wxépav xöjv Xepoußtfi, xaí svooçoxépav aauyxptxws xwv Hspacfïjx, 
XYJV àStatpWpwç 0£ IV Aóyov xexoOaav, TTJV Svxioç ©exóxov ae 
|i£yaXúvo{ji£V.4 

1 «A szülésben meglartottad a szüzeséget, halálodban 
el nem hagytad a világot, ó Istenszülő ! Az élethez költöztél, 
ki anyja vagy az Életnek és imáiddal megmented lelkeinket 
a haláltól. Mvjvatov, Velencze, 1895. VIII. 15. 74. o. 

3 Az imában fáradhatatlan Istenszülőt és az oltalomban 
megváltozhatlan reménységet a sir és az enyészet nem tar-
totta meg, mert az Élet anyjaként az életbe helyezte át, aki 
mindenkoron szűz méhbe költözött. U. o. 

3 (Memóriám faciamus) sanctissimae, immaculatae, super-
gloriosae, benedictae Reginae nostrae Deiparae et semper 
Virginis Mariae, Miksa, i. h. 2. k. 21. o. 

4 Eúx°^óT'°v tó jiéfa, Róma, 1873. 65. o. 
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8. Ily világos bizonyíték végül a sz&ntek tisz-
telete. És pedig az angyalok, az üdvözültek és ezek 
ereklyéinek tisztelete. Az égi és anyagnélküli erők 
emlékét külön ünneppel üljük meg nov. 8-án, a 
többi szentek tiszteletét, valamint az ereklyék kul-
tuszát az egyház rendeletében statuált ünnep-, vagy 
emléknapok hirdetik. Kiváló fontosságú ezek közül 
a szent kereszt tisztelete, melyet szept. 14-én a leg-
nagyobb ünnepélyességgel veszünk körül. Ugyancsak 
a szent kereszt tiszteletére van szentelve a nagyböjt 
harmadik vasárnapja. Már Szent Jakab miséjében 
megemlékszik a pap az angyalokról, a testnélküli 
szellemekről, a szentekről... így pl. «MvrjcríhrjTt, Kúpte, 
ő ©eèç fyi&v. ~fjÇ Tîavayiaç áyvpávxov xwv xtfu'wv ctawjiáxwv 
àpyayyéÀwv, Mt/arp. xat TaßptijA "/.«: nixarjç àyyeXixijç axpa-
xtàç.»1 (Emlékezzél meg Urunk Istenünk a legszentebb 
és szeplőtelen, Szűz Máriáról, a tiszteletreméltó test-
nélküli arkangyalokról, Mihályról és Gáborról és 
minden angyali karokról...) —u.— 
(Vége.) 

A kis kozmosz. II. közlemény. 

A nagy kozmoszban nemcsak erők vannak, 
hanem táryyak is az erők s működések számára. 
Ezek a tárgyak azután minősítik az erőket, különb-
ségeket hoznak létre bennük, viszonyt teremtenek 
köztük. Igy van ez a kis kozmoszunkban is. Vannak 
itt erények, melyeknek tárgya maga Isten, amennyire 
Isten értelmünket felülmúlja. Ismét vannak mások, 
amelyek tárgyai minden más, meg Isten, amennyire 
ő értelmünket felül nem múlja. 

Az előbbieket theologiai erényeknek hívjuk, mert 
tárgyuk maga Isten és pedig ügy, ahogy Isten csak 
a hit világánál ismerhető. Ezek a hit, remény, szere-
tet. Róluk beszél szent Pál a korinthusiakhoz írt 
I. levelében (I. 13, 13.): «Most pedig maradnak hit, 
remény, szeretet». A többieket pedig erkölcsi eré-
nyeknek nevezzük. Ezekről pedig beszélnek a pró-
féták és az evangélisták csaknem minden helyein a 
Szentírásnak. 

A theologiai erényeknek az a sajátságuk, hogy 
ez erényekben nincsen mérték, arany «mediocritas» 
már t. i. Isten részéről, mert tárgyuk végtelen. De ha 
nincs is mérték ezen erényekben Isten részéről, van 
mérték részünkről, mert mi végesek vagyunk. De 
azért, ha nem is kell Istent annyira szeretnünk, 
mennyire 0 szeretetre méltó maga részéről, de mégis 
magunk részéről annyira kell szeretnünk, amennyire 
csak képesek vagyunk. Magunk részéről van tehát 
mérték ezen erények számára és ez a mérték saját 

1 Szent Jakab miséje Petrovszkynál, Addit. 23. o. Me-
mento Domine Deus noster sanctissimae et immaculatae, 
venerandorum incorporeorum Archangelorum Michael et 
Gabriel, et omnium Angelorum exercituum». A latin officium-
ból merített ilyen bizonyítékokat 1.Zaccaria: Bibi. Rit. Disert. 
II. cap. V. Coroll. 1—18. 70—78. o. 

képességünk. Mint az ÚrJézus mondotta (Máté 22, 26.) : 
«Szeresd a te Uradat teljes szivedből» stb. 

Az erkölcsi erényekben azonban mind a tárgy 
részéről, mind a mi részünkről van mérték. Mert 
ezen erényeknek tárgya nem maga Isten, amint ő 
eszünket felülmúlja, hanem más dolog; tehát véges 
valami. Ezen erényekben lesz tehát mérték. E mérték 
a tárgy részéről: annyit, amennyit kell, illik stb. 
szükség.Részünkről is van mértékről: annyit,amennyi 
javunkra szolgál. 

Mivel pedig a theologiai erényeknek tárgya maga 
Isten, úgy, amint ő eszünket meghaladja, érthetjük, 
hogy ezen erényeket Istennek belénk kell öntenie és 
pedig egyszerre. Csak az képes ugyanis Istent ter-
mészetfeletti módon szeretni, ki Istent természet-
feletti módon ismeri. Hogy azonban Istent természet-
feletti módon ismerjük, Istennek természetfeletti 
módon kell lennie értelmünkben. Míg a földön va-
gyunk, Isten csak a hit útján van értelmünkben, 
természetfeletti módon. Azért tehát, ha Isten akarja, 
hogy őt természetfeletti módon szeressük, belénk kell 
öntenie a hitet is. De aki természetfeletti módon 
szereti Istent, az őbenne természetfeletti módon 
reményei is. Reménvli, hogy akit szeret, azt el is 
érheti. Mert aki szereti Istent, úgy, amint önmagában 
jó, az szereti Istent úgy is, amint ő nekünk is jó. 
Ebben áll pedig épen a remény. 

Ugyanez következik az erény fogalmából is. Az 
erény fogalmára ugyanis nem elégséges, hogy vala-
mely cselekvés legyen, hanem szükséges, hogy jól 
legyen. Mert mint láttuk, ha a cselekvés nem jól 
van, az nem erény. Nem lenne azonban az helyes 
remény, ha valaki reménylene Istenben szeretet 
nélkül, avagy hit nélkül, vagy megfordítva. Azért, 
hogy meglegyen az erény fogalma, szükséges, hogy 
a hit, remény és szeretet az emberben együtt létez-
zenek. Láthatjuk ebből, milyen szoros kapocs van 
ezen erények között, hogy együtt kell Istennek őket 
a lélekbe öntenie, s hogy egyik a másik nélkül nem 
is létezhetik az erény fogalma szerint. 

Mikép tehát a látható világban a kémiai, fizikai 
és a mehanikai erőknek együtt kell létezniök, épúgy 
a theologiai erényeknek is. Vedd el az egyiket vagy 
a másikat, a harmadik már nem létezik az erény 
fogalma szerint. Innen van, hogy a hit szeretet nélkül 
nem is erény, csak holmi készség, mellyel valaki a 
kinyilatkoztatott igazságokat elfogadja (fides infor-
mata). 

A theologiai erényeknek ez a szoros viszonya 
szétterjed a természetfeletti erkölcsi erényekre is. 
Mint ahogy a nagy kozmoszban az «attractio» ki-
terjed mindenre, minden erőt átölelve, úgy hogy 
semmi sem lehet «attractio» nélkül : épúgy a kis 
kozmoszunkban is a theológiai erények kiterjednek 
az erkölcsi erényekre is, amennyire már ezek ter-
mészetfelettiek. Az embernek ugyanis működnie is 
kell, hogy a természetfeletti célját elérje. Azért Isten-
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nek a hittel, reménnyel, szerelettel a természetfeletti 
erkölcsi erényeket is belénk kell öntenie. Az ember 
ugyanis természetfeletti céljának elérésére természet-
feletti erők nélkül megfelelően működni nem képes. 
Fel kell tehát Istennek az embert természetfeletti 
erényekkel ruháznia. Mikor tehát a megszentelő ma-
lasztot belénk önti, belénk kell öntenie a hitet, 
reményt s szeretetet, s ezekkel az erkölcsi erényeket. 
Igazán hasztalanul adna Isten az embernek hitet, 
reményt, szeretetet szárnyak nélkül, melyekkel célját 
megközelítheti. E szárnyak pedig a belénk öntött 
erkölcsi erények. 

Ugyancsak erre a következtetésre jutunk, ha 
meggondoljuk, az ember nem képes az eszközöket a 
természetfeletti célra irányítani, alkalmazni, természet-
feletti okosság nélkül, és nem képes végrehajtani 
természetfeletti más erények nélkül. Azért szükséges, 
hogy mindezen erényeket Isten egyszerre öntse 
belénk. Továbbá, ha a theologiai erényeknek nem 
állanának rendelkezésükre természetfeletti erkölcsi 
erők, már nem volnának képesek megfelelő módon 
céljukra érvényesülni, nem maradnának meg erények-
nek. Azért, hogy bennük az erény fogalma feltalál-
ható legyen, szükséges, hogy velük együtt Isten az 
erkölcsi erényeket is a lélekbe öntse. 

Ebből érthetjük, hogy miért kell bennünk ter-
mészetfeletti erkölcsi erényeknek is létezniök, ha 
kegyelem és hit, remény, szeretet léteznek. Innét van 
az is, hogy miért tűnnek el a természetfeletti erkölcsi 
erények, ha a megszentelő kegyelem, a hit, remény 
és a szeretet eltűnnek és megfordítva. Elég egyikük 
ellen halálosan vétkezni és máris mindnyájan el-
tűnnek. 

íme, mily bensőleg függnek össze a természet-
feletti erények. 

De mint mondottuk, lelkünknek két rendje van : 
természetes és természetfeletti rendje. 

Nézzük most a lélek természetes rendjét képes-
ségeivel, erényeivel, amely erényeket a hitetlenek is 
megszerezhetik ismételt jócselekedeteikkel. 

Mint láttuk, a jócselekedetek gyakorlásával az 
emberben bizonyos nehezen elmozdítható minőségek 
támadnak. Ezek megfelelnek a természetfeletti eré-
nyeknek, melyekkel kiki helyesen él és amelyeket senki 
rossza nem használ. Ez utóbbiakat azért szerzett 
erényeknek hívjuk. A hitetleneknek tehát nincsen 
természetfeletti rendjük, egük, rájuk sohasem moso-
lyog a kegyelem, hit, remény és a szeretet napja, 
csak a természet ködös, borongós ege, rendje emel-
kedik felettük. Úgy van ez abban is, ki a természet-
feletti életelvet, a kegyelmet halálos vétekkel lerom-
bolta. A kegyelem, mint már mondottuk, nem rom-
bolja le a természetet. Mikor tehát valaki a kegyel-
met el is vesztette, megmaradnak számára még 
természete és természetes erényei. 

Amiből láthatjuk, hogy a természetes és a ter-
mészetfeletti erények össze nem függnek, egymástól 

függetlenül is létezhetnek. így egy hitetlenben a leg-
szebb természetes erények virágozhatnak, de nem a 
természetfeletti erények. Hasonlóképen egy szegény, 
megtért bűnösben a legszebb természetfeletti erények 
virulhatnak, minden természetes erény nélkül. A ter-
mészetes erényeket még azután kell megszereznie a 
jócselekedetek ismétlésével. 

Mikép azonban a látható nagy világban az erők 
szorosan összefüggnek, úgy a lelkünk kis világában 
is. És mikép itt a természetfeletti erők összefügg-
nek, ügy függnek össze a természetes erők is. A ter-
mészetes erények sem érhetik el céljukat megfelelő 
módon, hacsak az okosság nem kormányozza őket. 
Akinek nincsen meg az okossága, avagy elvesztette, 
egyéb erényeivel már nem képes helyesen működni. 
Azért okosság nélkül az ember egyéb jó készségeivel 
már nem él helyesen, rosszul alkalmazza azokat, 
mint ezt láthatjuk a fösvényben. Mihelyest tehát az 
okosság megszűnik, a többi erények is megszűnnek 
erényeknek lenni, t. i. már nem lesznek jó készségek, 
melyekkel kiki helyesen él, amelyeket senki roszra 
nem használ. Pl. akiben megvolt az erősség erénye, 
ha okosságát elveszti, az ő készsége vakmerőséggé, 
daccá válik s romlásba viszi és megszűnik erény lenni. 
Épen így az igazságosság kegyetlenséggé fajul stb. 

De az okosság sem képes feladatát híven meg-
oldani, sem a többi erények, ha az akaratban nincsen 
Isten iránt való szeretet, legyen az bár természetes 
szeretet. A szeretet ugyanis minden cselekvés kez-
dete. Ha tehát valakiben hiányzik Isten szeretete, 
már nem képes cselekedeteit Istenre irányítani ; sőt 
ha Isten gyűlölete lakik benne, cselekedeteit Isten 
ellen irányítja. A roszakarat ugyanis csak rosszul 
cselekszik; az okosság és a többi erények, bár ter-
mészetesek, már nem képesek ily esetben az ember cse-
lekedeteit Istenre irányítani, sőt ellene irányítják. Rosz-
szul működnek, azért megszűnnek erényeknek lenni. 
Képzeljük a gonoszok és e világ fiainak okosságát. 
Ez már nem az okosság erénye, hanem ravaszság. 

Ebből láthatjuk, kis kozmoszunkban mennyire 
összekapcsolódnak az okosság és a szeretet a többi 
erényekkel. De megfordítva is. Aki pl. a mértékletes-
séget nem gyakorolja, már nem mondható, hogy az 
okosság erénye szerint cselekszik, vagy hogy Istent 
szereti. Már nem jól él azon készségével, már hiány-
zik neki az okosság erénye, Isten szeretete stb. Aki 
tehát valamely erény nélkül van, okosságban, sze-
retetben is szűkölködik. 

Ha mégis látunk valakit, ki igazságosan cselek-
szik, bár a tisztaság erénye nélkül van, az ne csináljon 
nekünk nehézséget. Mert csak az igazságosság készségét 
(habitus) birja, de nem egyszersmind az igazságosság 
erényét is. Akármelyik erény készsége ugyanis a 
másik erény készsége nélkül bírható, de erény nem 
bírható más erény nélkül. 

Azért a természetes erők is épúgy összefüggnek 
egymással, mint a természetfeletti erények. Ha valaki 
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az egyiket nem gyakorolja, nem gyakorolja a mási-
kat sem; ha egyiket elveszti, elveszti valamennyit, 
ha egyiket megszerzi, megszerezte valamennyit. Ha 
nem is tud egyszerre valamennyi szerint egyforma 
könnyedséggel cselekedni, de idővel, gyakorlás után 
tudni fog. Alapjában megvan neki már minden erénye, 
mert akármelyik erény jóra való hajlásban áll. Aki 
tehát jóra hajlik, mindenféleképen jóra hajlik, akár-
milyen irányban legyen is az. Aki pedig roszra 
hajlik, rosz akarata van, az mindig csak a roszra 
hajlik, akármilyen irányban is legyen az. Aki mér-
téktelen, az tisztátalan, aki tisztátalan, az gyáva, aki 
gyáva, az igazságtalan stb. íme, ennyire összefügg-
nek a természetes erények is. 

Lássuk most az erények egyes osztályait.1 

A theologiai erények osztályát már láttuk: hit, 
remény, szeretet. Most még a többi erények osztá-
lyait kell néznünk, legyenek bár ezek természetesek, 
avagy természetfelettiek. Az erkölcsi erényeknek 
ugyanis ugyanazok az osztályaik, akármilyen rend-
ben nézzük is. 

Mikép a kémiai, fizikai és mechanikai erők a 
látható nagy világban feloszlanak és minősíttetnek 
tárgyaik szerint: úgy az erények is. 

Az erények alaki tárgyai (obiectum formale) 
megegyeznek valami közös tárgyban. Mindegyiknek 
ugyanis tárgya az, ami helyes, mint ez az erény 
fogalmából következik. De különböznek is aszerint, 
hogy az «a helyes» más és más tárgyban találtatik, 
így más az az erény, amelynek" alaki tárgya az a jó, 
ami az ész megfontolásában van. Ismét más az az 
erény, amelynek tárgya az a jó, mely a mások iránti 
cselekedetekben van. Ismét más az, amelynek alaki 
tárgya az a jó, mely a szenvedélyek megfékezésében 
van. Ismét más az az erény, amelynek alaki tárgya 
az a jó, ami a szenvedélyek elnyomásában van. Az 
elsőt okosságnak nevezik, mivel okossá teszik az 
embert cselekedeteiről való Ítéletben. A másodikat 
igazságosságnak, mivel a mások igazságára, jogára 
tekintettel van. A harmadikat mértékletességnek neve-
zik, mivel mérsékli az ész parancsai ellen felkelő 
kívánságokat. Az utolsót pedig erősségnek, mivel az 
embert erőssé teszik az akarat parancsától vissza-
tartóztató szenvedélyek ellen. 

De ezek az erények jobban ismeretesek, ha 
sajátos tárgyaik szerint vizsgáljuk, mintha általános 
tárgyaik szerint. A nagyvilágban is jobban ismerjük 
a fizikai, kémiai és mehanikai erőket, ha egyes sajá-
tos tárgyaik szerint nézzük. így a kis világban is az 
okosságot, igazságosságot, mértékletességet, erősséget 
jobban ismerjük, ha sajátos tárgyaik szerint nézzük. 

így az okosság sajátos tárgya (obiectum praeci-
puum) a helyes ész parancsa, az igazságosságé pedig 
a tartozás egyenlősége, a mértékletességé az érzéki 

i Lásd Sz. Tamásnál : S. Th. 2. 2. qu. 48. qu. 61. qu. 
128. qu. 143. 

gyönyörök kívánalmai, az erősségé pedig a halál 
félelme. 

Ezen négy erénynek ilyetén való ismeretét fel-
tételezve, értjük, miért hívják ezeket az erényeket 
sarkalatos erényeknek, kardinális erényeknek is. Min-
den erkölcsi erény ugyanis valamelyikükre vissza-
vezethető, akár mivel tárgyukra megegyeznek, akár 
mivel egymással viszonyban vannak. Azért a többi 
erényeknek mintegy sarkait képezik — innen a sar-
kalatos elnevezés. 

Ebből érthetjük meg azt is, mikép lehet a többi 
erkölcsi erényeket ezeknek egyikére visszavezetni. 

Némelyekben ugyanis ugyanaz a tárgy ugyan-
olyan módon jelenik meg, mint az illető kardinális 
erényben, csak szűkebb keretben. Pl. a kiegyenlítő 
igazságosság (iustitia commutativa) és a kegyosztó 
igazságosság (iustitia distributiva). Mindkettő a tarto-
zás egyenlőségét tekinti és pedig ugyanazon a módon, 
mint a kardinális igazságosság. Ezért ezekben a kar-
dinális igazságosság fellelhető egész meghatározása 
s egész ereje szerint. Mikép Péterben és Pálban az 
ember fogalma. Mikép pedig Péter és Pál és a többi 
emberek az emberiség alanyi részeit képezik (partes 
subiectivas), így az adás-vevési és a kegyosztási 
igazságosságok is csak alanyi részeit1 képezik a kar-
dinális igazságosságnak. 

Ismét vannak erények, melyek csupán valamely 
kardinális erény létrehozására szolgálnak. így pl. a 
szégyellősség (verecundia) és az illem (honestas) 
erényei a mértékletességet hozzák létre. A szégyellős-
ség az az erény, mellyel az ember a mértéktelenség 
undokságától visszariad. Az illem pedig az az erény, 
mellyel az ember a mértékletesség szépségét szereti. 
E két erény alkotják a mértékletesség erényéi, mikép 
a lélek és a test alkotják az embert. Mikép azonban 
az ember teljes meghatározása szerint nem létezik 
csupán a lélekben, vagy csupán a testben, hanem-
csak mindkettőben : úgy a mértékletesség is nincsen 
meg teljes meghatározása szerint csupán a szégyel-
lősségben, vagy csupán az illemben, hanem csak 
egyszerre mindkettőjükben. De miként mi a lelket 
és a testet az ember kiegészítőrészeinek hívjuk, úgy 
a szégyellősséget és az illemet is a mértékletesség 
kiegészítő részeinek nevezhetjük. 

Ismét vannak erények, melyekben a kardinális 
erény tárgya némileg enyhébb módon jelenik meg. 
így p. o. a belátás (synesis) erénye és a vélemény 
(gnome) erénye. Az első képessé teszi az embert 
azokról való ítélkezésre, amik rendesen történnek. 
A második pedig képessé teszi az embert az azokról 
való ítéletre, amik rendkivülileg történnek. Más tehát 
ezeknek tárgya, más az okosságé. Azoké az ítélkezés 
arról, ami legyen. Az okosság anyaga pedig a parancs 
arról, ami legyen. Mikép ugyanis az okosság paran-
csol arról, ami legyen, épúgy a belátás és a véle-

1 S. Th. 2. 2. qu. 48. ar. .1 
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mény Ítélkeznek arról, ami legyen. Ezen erényekben 
lebát a kardinális okosság nem találkozik teljes ereje 
szerint, bár megvan teljes meghatározása szerint. 
Mikép az állati és a növényi lélekben a lélek fogalma 
teljes meghatározása szerint megvan, de nem teljes 
ereje szerint. Mikép pedig az állati és a növényi 
lelkeket a lélek képességi részeinek hívjuk (partes 
potentiales), épúgy a belátás és a vélemény erényeit 
az okosság képességi részeinek hívhatjuk. 

A kardinális erények között is egyik nagyobb 
a másiknál. Ez egyenlőtlenséget megfigyelhetjük a 
nagy kozmoszban is. Itt is kiválóbb erők az érzeti 
erők (vires sensitivae), mint a tengőéleti erők (vires 
vegetativae) ; ezek ismét nagyobbak, mint a kémiai 
erők, a kémiai erők ismét, mint a fizikai erők, a 
fizikai erők ismét mint a mechanikai erők. És pedig 
aszerint, hogy jobban és jobban közelednek az ész-
hez. Igy a kis kozmoszban is kiválóbb erény az 
okosság, mint az igazságosság; az igazságosság, mint 
az erősség; az erősség, mint a mértékletesség. Mert 
ezen rendben közelednek jobban és jobban az ész-
hez, mely minden erénynek gyökere. Mivel kiki az 
ész erejénél fogva él helyesen. 

De más tekintetben is lehet egyik erény nagyobb 
a másiknál, sőt ugyanaz az erény is egyik emberben 
nagyobb, mint a másikban. Sokfélék lehetnek ugyanis 
az egyes emberek képességei ; sokféle tehát az egyes 
erénj' is, kinek-kinek képessége szerint. Igy pl. az 
okosság erénye. Mindenkinek ugyanazon okossága 
van alakilag (formaliter), de nem erősség szerint (se-
cundum intensitatem). 

íme, mily nagy változatosság a kis kozmoszban 
is, de a nagy változatosság mellett nagy egység is, 
nagy összefüggés. Akkora ez az egység az erények-
ben, hogy valamennyi erény egy erényre vezethető 
vissza, a jó szeretetére, mikép a dolgok valamennyi 
osztályai a lény osztályára. 

Bár ekkora összefüggés van az erények között, 
még sem merjük elitélni azt, ki valamely erény 
szerint nem valami tökéletesen látszik cselekedni, 
t. i. hogy nem erényes. Különbséget kell tennünk 
ugyanis erény és erény között. Olyan erény között, 
amelyet, mint már jeleztük, jóra való hajtásnak neve-
zünk, és olyan erény között, amelyet a gyakorlás 
könnyedségének hivunk (habitus quoad inclinatio-
nem habitus cpioad exercitium). Meg lehetnek ugyanis 
valakiben az erények a jóra való hajlás szerint, de 
nincsenek meg a gyakorlás könnyedsége szerint. Ezt 
még meg kell szereznie. Azért Ítélkezni csak vak-
merő ítélet lenne. 

De magáról sem kell senkinek sem kétségbe-
esnie. Meg lehetnek valakinél az erények a jóra való 
hajlás szerint, de nincsenek meg a gyakorlás könnyed-
sége szerint. Ezt folytonos gyakorlás utján szerez-
hetjük meg. Mikép kezdetben a kalapáccsal láttuk. 
Csak hosszú kalapácsolás után tudtunk valami mele-
get a hideg vasba bevinni. Úgy kell nekünk is 

hosszú gyakorlás után az erényeket elsajátítani 
gyakorlásuk könnyedsége szerint is. Sőt a jóra való 
hajlás szerint is. Mert az ember annál könnyebben 
hajlik a jóra, minél többször gyakorolja azt. De meg 
Isten is annál jobban betölti az embert erényekkel, 
minél jobban gyakorolja azokat. Mert a következőkre 
az előbbiek gyakorlásával mintegy érdemeket szerez. 

Ez röviden a kis kozmosz két rendjével, a ter-
mészetfeletti és természetes renddel, képességeivel, 
erőivel, erényeivel, mint az ég az ő csillagaival és 
bolygóival a legszebb rendben, a legnagyobb össze-
függésben. íme, az erények, a Szentlélek ajándékai, 
gyümölcsei, boldogságai lelkünk három nagy orszá-
gát, az illedelmes, az erényes és a szent országait regna 
honesta, virtuosa, et sancta kormányozzák, vezetik. 
Mindezek felett áll pedig a megszentelő kegyelem, 
mely mint a nap az ő sugarait, magából a lélekbe 
kilöveli. Legfelül pedig a Szentlélek, ki mindezt 
fenntartja, élteti és végső céljukra, a boldogító láto-
másra vezeti, irányítja. A Szentlélekkel pedig az 
egész Szentháromság. 

Igaza volt Lojolai szent Ignácnak, mikor ezt 
mondotta: «Quam sordida est terra, sí coelum aspicio». 
Micsoda hitványság a nagy kozmosz, ha a kis koz-
moszt nézem! 

(Vége.) Nagy Sándor dr. 

Egy új fajtájú apologetikai kézikönyvről. 
II. közlemény. 

Az első kötet második helyén G. Esser, a bonni 
egyetemi tanára metafizikai problémákat oldogat ala-
posan, előkelő nyíltsággal s igen szép nyelvezettel. 
Mélyreható szellemének élét különösen van alkalmunk 
megcsodálni, mikor istentanunknak és egyáltalán a 
kereszténységnek leghatalmasabb és legkomolyabb 
modern ellenfelét, a monizmus megszámlálhatlan vál-
fajait fejtegeti és bírálgatja. 

Az ismert nevű dogmatikus, Pohle «Természet és 
természetfelettiség» cimű tanulmányában e kettő közt 
való benső viszonyt ismerteti. Sok éleselméjűséggel 
belevilágít annak a szinte tragikus fogalomzavarnak 
mélységébe, melyben a földdel már teljesen össze-
nőtt modern Faust-ember, ki minden erőszakoskodása 
dacára sem tudja megtagadni szüntelenül «ad majora 
natus sum» kiáltó természetét, botorkál. Említést 
érdemel, hogy P. főpapi apologiai írónknak az 1910-i 
kath. nagygyűlésen mondott beszédét vette alapjául 
a modern krisztuskeresők csoportosításánál. 

A napjainkban különös előszeretettel művelt 
összehasonlító vallástudomány, prähistoria, etimo-
lógia és anthropologia felszínre hozott kutatásait 
veszi bonckés alá P. W. Schmidt, az «Anthropos» 
tudós szerkesztője. Érdekes és értékes az a fejezet, 
melyben pozitiv szempontból értékeli az assyr és 
babyloniai kutatásokat és ásatásokat. 

Norbert Peters «Az ótestamentom vallása» c. 
tanulmányában megismertet bennünket az Izrael 
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vallása, tiszta monotheizmusa ellen intézett és nap-
jainkban rendkívüli hevességgel folyó támadásaival. 
Úgy a Peters,valamint a Schmidt által feldolgozott tárgy 
új beállításban jelenik meg itt előttünk. A szorosan 
vett hitvédelem keretében még nem foglalkoztak 
ezekkel oly rendszeresen és behatóan, mint itt tör-
ténik. A legifjabb jelenkor, egy Delitzsch, Winkler, 
Schräder merész hipotheziseikkel irányították a 
közérdeklődést a két folyam országa felé. Töretlen 
utakon járnak a szerzők. Nem hiszem, hogy ezek-
ben a fontos és nehéz kérdésekben ők mondották 
az ultimum verbumot. 

A második és harmadik kötetben specifikálják 
a szerzők a könyv címének második és harmadik 
vezéreszméjét: a kereszténységgel és egyházzal foglal-
koznak. 

A második kötet első helyén Fr. Tillmann számol 
le a radikálisok és ultraradikálisok feltevéseivel, 
melyekkel Jézus életének forrásait akarják megfosz-
tani történelmi jellegüktől. Élesen rámutat a «maga-
sabb kritika» teljes negativitására. Világos és meg-
győző fejtegetései bebizonyítják annak a szónak az 
igazságát, melyet Albert Schweitzer az extrem libe-
ralizmus képviselőinek szemére vetett: «Es gibt 
nicht Negativeres, als die moderne Leben-Jesu For-
schung». 

E kötet gyöngye Esser valóban gyönyörű tanul-
mánya, melynek «J. Kr. az emberi nem isteni taní-
tója» címet adta. Egy ragyogó ész minden szép 
tulajdonságai és egy lángoló szív nemes érzelmei a 
legszebb harmóniába olvadnak össze az Istenember 
dicsőségének védelmében. Szigorú dogmatikus alapon 
állva egymásután ad absurdum vezeti azoknak téte-
leit és hipotéziseit, kik merénylő kézzel J. Krisztust 
az istenség nimbusától meg akarják fosztani. Intenzív 
élvezettel és igaz diadalérzettel fog minden krisztus-
hivő olyan fejezetet olvasni, mint «Jézus szentsége» 
és «Jézus tanítói bölcsesége», melyek kétségkívül a 
legjobb és legszebb krisztusdicsőítések közétartoznak, 
amiket az újabb apologia felmutathat. Itt is meg kell 
említenünk a német auktoroknál szokatlan, szép 
nyelvezetet. A zseniális nyelvtehetség minden nuan-
ceait fedezhetjük fel benne. Egyes helyeken any-
nyira elragadja a lángoló hév, hogy szinte túl-
feszül a nyelv elászticitása, úgy hogy merészebb 
formába szorítja életteljes gondolatait, mint azt a 
tárgy, amellyel épen foglalkozik, mivoltánál fogva 
megengedhetné (Pl. II. k. 141., 233., 270., 302. 1.). 
Érzik minden során, hogy szerző gyakran elmél-
kedhetett azon sajátságos tény fölött, hogy ellen-
feleink ezen a téren túlszárnyalnak bennünket és 
mi katholikusok — van kivétel, mint a példa mulatja — 
inferioritásban vagyunk. 

Állításom igazolására elég rámutatnom legjobb-
jaink és komolyabb, nagynevű ellenfeleink irodalmi 
termékeinek nyelvezeti kvalitásaira. Vonjunk pár-
huzamot pl. Paulsen : System der Ethik és V. Cathrein : 

Moralphilosophie-ja, Gutherlet vagy Geyser és Eduard 
v. Hartmann, Harnack és Scheeben vagy Braig, 
Loofs és Bardenhewer, Bernhard Weiss és Schanz 
művei között... 

Krisztus éleiével világtörténelmi személyével 
szorosan összefügg az egyház alapításának kérdése. 
Mit akart Krisztus, egyházat akart-e alapítani, ügy 
alapította, úgy akarta-e alapítani, mint a kath. egyház 
tartja? Ezekkel a kérdésekkel, melyek a moderniz-
mus hivatalos elitélése és Schnitzer és Koch HŰHÓ 
esetei óta különös aktualitással bírnak, foglalkozik 
v. Dunin-Borkowski. 

A harmadik kötetben Kirsch fribourgi tanár 
bizonyítja az egyház magasabb küldetését két év-
ezredre terjedő, változatos történetéből. Kitűnő írói 
tulajdonságai, világossága és szabatossága, melyek a 
nagy Hergenröther átdolgozásában oly jóleső hatás-
sal jelentkeznek, itt is szembetűnnek. Mintha azon-
ban itt-ott kissé túlröviden érintett volna egyes 
aktuális problémákat. Pl. Harnack-ra (cf. Das Mönch-
tum...) és Koch és Wecker előadásai folytán meg-
indult vitára való tekintetből szivesen vettük volna 
a szerzetesség eredetének bővebb kifejtését. 

Az utolsó és legterjedelmesebb tanulmányt ismét 
Mansbach irta ugyanazon szent lelkesedéssel, jóleső 
biztossággal, előkelőséggel és finomsággal. Az egész 
művet mintegy megkoronázta az «egyház és a kul-
túrával». Egyetlen fejezetet sem lehet dicsérőleg ki-
emelni, mindegyik egyenlőképen fontos, igaz, szép 
és jó; akár a «Tekintély és szabadság», akár «A val-
lási életnek a kulturához való viszonya» vagy a 
«Nőkérdés», «A haladás és maradás», vagy «Az államok 
és népek élete» c. fejezetét nézzük. 

Ez volna a három nagy kötetben foglalt tarta-
lomnak rövid vázlata. Mindenki látja, hogy tartal-
mára nézve a korszerű hitvédelemnek kimeríthetlen 
kincsesbányája ez a munka. 

Nem kerülheti ki senki figyelmét azonban az 
sem, mennyi gondot fordítanak a kiadók arra is, 
hogy miként mondják azt, amit mondani akartak. 
S ámbár e mű figyelmes olvasója azt a benyomást 
nyeri, mintha minden forrásból merítettek volna, 
melynek friss és tiszta volt a vize, mégis az a gon-
dolat lép legtöbbször előtérbe, hogy a materia el-
rendezésénél, a tételek kifejtésében, az állítások 
bizonyításánál stb. szóval a módszer dolgában a 
tübingeni kath. iskolának elveit követik. 

A harmadik kötet végén két indexet találunk. 
Ki kell emelnünk, hogy mindkettő, úgy a személyi, 
mint a tárgymutató, jó. A tárgymutató in specie 
igen részletes és megbízható. 

E minden tekintetben figyelemreméltó, kiváló 
mű, véleményünk szerint, a keresztény apologia 
részéről klasszikus felelet arra a klasszikus Goethe-
kérdésre.: «Wie machen wir's, dass alles frisch und 
neu, und mit Bedeutung auch gefällig sei?» 

P. Schrottg Pál. 
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Dr. S i p o s I s tván: A ce l ibátus története 
é s v é d e l m e . Pécs, 1913. 236. 1. Ára 3 K 50 fill. 

A papi nőtlenséget sem Krisztus, sem az apos-
tolok nem rendelték el. De az egyház megértette isteni 
Alapítójának szándékát, gondolatát, midőn kezdettől 
fogva azon volt, hogy reánevelje papjait az önmeg-
tartóztatásra. Krisztus félreismerhetlenül mint töké-
letesebb állapotot jelezte, mikor a mennyek orszá-
gáért magukat férfiatlanokká tevőkről beszélve azt 
mondá : Aki felfoghatja, fogja fel (Mt. 19, 12.) 
A nyolc boldogságban is a tisztaszívűeknek bizto-
sítja a minden boldogság kútforrását: az Isten-lá-
tást. Még többet mond e tárgyról szent Pál. A korin-
thusiakhoz írt első levelének 7. fejezete valóságos 
himnusza a szűzeségnek, mely lelkes akkordokban 
zengi fölényeit a házasélet felett. Ezekből nőtt ki az 
a finom érzék a hívekben, mely szülőanyja lett a 
celibátusnak. Világiak és papok egyaránt vetekedtek 
az érintetlen Szűztől született szűz Megváltó nyo-
maiba lépni. Az apostolok példája, kik meghivatásuk 
után lemondtak a családi életről, késő, de csaknem 
egyhangú hagyomány, melyet eddig senki meg nem 
döntött, sok követőre talált mindjárt kezdettől fogva, 
úgy, hogy a celibátus előbb volt meg a gyakorlat-
ban, mint irott törvényekben. A IY. század legelején 
végre törvény is intézkedik e tárgyban s az egyház 
húsz századon át mindig ragaszkodott az abban ki-
fejezett felfogáshoz. Ragaszkodott akkor is, mikor a 
fegyelem meglazulásával a celibátus is kezdett ha-
nyatlani ; akkor is, mikor egyesek és testületek annak 
eltörlését kérték. 

És különös, mindig akadtak a világiak közt is 
kiváló tekintélyek, kik határozottan a nőtlenség mel-
lett törtek lándzsát, mert belátták ama sok lelki, 
szellemi és anyagi előnyt, mely a papi nőtlenségből 
úgy magukra a papokra, mint a hívekre közvetlenül 
és közvetve háramlik, úgy, hogy miként a darm-
stadti követ, Hoffmann mondotta, ha nem léteznék, 
létesíteni kellene. 

Mindazonáltal a kérdés még most sem került le 
napirendről. A nagy kulturális alkotások, melyek ép 
a papi nőtlenségnek köszönik létüket, még napjaink-
ban sem bírják az egyház ellenségeit elhallgattatni. 
Még mindig támadják a legkülönbözőbb fegyve-
rekkel. 

Dr. Sípos műve jól felszerelt arzenál ezekkel 
szemben. Nemesacélu pengével küzd. Nem ragadtatja 
el magát érdességekre — ezekre nincs is szükség — 
higgadt ész behódol az igazságnak magától! 

Művének első részében a celibátus történetét 
adja. Századok szerint úgy osztja fel az anyagot, 
amint nevezetesebb események illetve intézkedések 
azt megkívánják. így beszél az első három század-

ról, azután a VI. századig tárgyalja a celibátust a 
nyugati egyházban. Ezt követi a celibátus története 
a keleti egyházban a IV. századtól napjainkig, mire 
folytatja az előbbit a közép- és újkorban. 

A VII. fejezet már átmenet a mű II. részére : 
a celibátus védelmére. 

Szerző itt is, mint az I. részben amily tanulsá-
gos, époly élvezetes olvasmányt is nyújt. Felsorolja 
és bőven indokolja a papi nőtlenség nagy előnyeit, 
miután jogosultságát bebizonyította. A szűzeség 
mint szentebb és tökéletesebb állapot megszenteli 
magát a házasságot is. Nélküle nagy érdekek kárba 
vesznek és nagy alkotások alig képzelhetők. A nőt-
lenség képesíti a papot áldozatos, sőt önfeláldozó 
életre, amilyennek az ideálisan felfogott papi éleinek 
lennie kell. Ez biztosítja neki azt a függetlenséget, 
mely sikeres működésének első és legfőbb feltétele 
kifelé. Ez biztosítja egyúttal az egyházi javaknak 
az adományozóik szándékainak megfelelő felhaszná-
lását is a nepotizmus kizárásával. 

A celibátus ilyetén apológiája után szerző kitér 
az ellenvetésekre is, melyeket leginkább szoktak han-
goztatni, t. i. hogy az kereszténytelen, természetelle-
nes és erkölcstelen. Ügyes dialektikájával játszó mó-
don végez velük, rámutatva e kifogások igazságtalan 
voltára, vagy a tudatlanságra, melyből erednek. 

Mindezek alapján azt hisszük, Dr. Sípos hasznos 
munkát végzett és jó szolgálatot tett apologetikus 
irodalmunknak. Jóbarát és ellenség egyaránt nagy 
haszonnal fogja művét olvasni. Babura László dr. 

Dr. Huszár E l e m é r : Szertartásjog. (lus 
liturgicum.J Rudapest, 1913. Politzer Zs. és Fia könyv-
kereskedése. 156 1. Ára 4 K. 

Huszár Elemér dr. az utóbbi években több, gya-
korlati használatra szánt egyházjogi dolgozattal aján-
dékozza meg a magyar papságot. Jelen munkája is 
elsősorban gyakorlati célt kiván szolgálni. 

A szerző a szertartásjogot két részre osztja: az 
első a szorosan vett szertartásjog, ius liturgicum, 
amely a szent dolgokról általában tárgyal; a másik 
rész a szentségekről és a szentelményekről szól; ez 
a jus sacramentale. A címben említett mű az első, 
általános részt öleli fel, míg a jus sacramentale-t a 
szerző egy következő kötetben ígéri. 

Beosztásában teljesen megegyezik Wernz-zel (lus 
Decretalium III. kötet, 2 rész 1—245. 1.), és épúgy, 
mint a nagynevű dekretálista, (egy elég szűkszavú 
általános bevezetés után 12. §.), az istentisztelet tár-
gyáról, idejéről, helyéről, formájáról, a szükséges fel-
szerelésekről és az istentiszteleti cselekményekről 
szól (3—8. a 95. lapig.) Ehhez járul egy elég ter-
jedelmes (99—156. 1.) függelék, a Corpus Iuris Litur-
gici, amely a legfontosabb szertartásjogi törvények-
nek és rendeleteknek hiteles latin szövegét közli. 

A szerző az egyes kérdések feldolgozását a jog-
történeti résszel kezdi és ehhez fűzi a ma is érvény-
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ben levő tételes jogot. Azonban itt talán nem min-
dig találja el a helyes arányt. Túlságosan sok helyet 
szentel a történeti résznek, ami gyakran a jus vigens 
tárgyalásának rovására esik. Nem is lehel 95 olda-
lon oly bő történeti háttér mellett kimerítően adni 
elő a kérdés gyakorlati részét. Talán ennek tudható 
he, hogy épen a legaktuálisabb kérdéseket, mint pl. 
X. Pius pápai ünnepredukciós rendeletét, a mise-
stipendiumokról szóló legújabb rendelkezéseket stb. 
csak épen érinti, pedig talán az olvasókat ezek az 
újabb kérdések érdekelnék leginkább. 

Nagyon emelné a mű értékét, ha a szertartásjog 
körébe vágó magyar részleges egyházjogot, szokás-
jogot vagy az idevonatkozó állami törvényeket bőveb-
ben ismertetné. Igy pl. a liturgikus könyvekről szóló 
részben igen szivesen olvasnánk a magyar Rituálék-
ról, a liturgikus nyelvekről szólva a magyar nyelv-
ről az egyházi funkciókban, továbbá a temetőjogról, 
az ünnepekről a magyar jog szerint. 

A magyar nyelvű jogi műszók használata, sok-
szor gyártása, nem mindig sikerül szerzőnknek. Igy 
pl. időbe kerül, míg az olvasó kitalálja, hogy a tri-
denti zsinat magy. biz. a S. C. Concilii-t akarja 
jelenteni; sem nem magyar, sem nem célszerű a 
«.Konziszt. biz.» rövidítés a S. C. Consist, helyett; 
szokatlanul hangzik a «Szertartásügyi, Hitterjesztés-
ügyi Bizottság» elnevezés. Igenis kerüljük az idegen 
szókat, ahol van megfelelő magyar kifejezésünk, de 
ne erőlködjünk oly műszavakkal, amelyeket jobban 
értünk az eredeti nyelven, mint magyarra fordítva, 
amelyeket a többi nagy nemzetek is egyszerűen át-
vesznek a latinból, főleg ne akkor, ha nincs meg-
felelő magyar műszavunk. 

Nem helyeselhető az a magyaros idézési mód, 
ahogy szerző a corpus iuris canonici-t idézi, (1. 13, 
20, 25, 51, 60. 1. és a függelékben sokhelyütt), ilyen-
formán: «Dekr. III. k. 45. c. 1. fej. E jelzés már 
csak azért is hiányos, mert nem tünteti fel, hogy a 
kérdéses szöveg IX. Gergely decretales-eiből, avagy 
a liber Vl-ból vagy pedig a Clementina-kból való. 
A Rituale idézésében sem elég csak ennyit mondani, 
«a Rituale III. k. 1. fej. (1. 36., 38., 76. 1.)», hanem ki 
kell tenni, hogy melyik rituálét kell érteni, a rómait, 
vagy esztergomit vagy mást. 

A tárgyi hibák közül megemlítendő a szerző 
állítása a magánkápolnákban való áldoztatásról (36. 
1.). A S. C. Rit. 1906. február 10. és 1907. május 8. 
(Acta S. Sedis vol. 40. 178. és 589. 1.) e tekintetben 
új jogot teremtett; szerzőnk még mindig XIV. Bene-
dek «Magno» kezdetű, 1751-iki encyclikájára hivat-
kozik és a függelékben sem közli az új rendeleteket. 
A 42. lapon a liturgikus nyelvek közt a rutént is em-
líti, pedig rutén szertartási nyelv nincsen. A rutén 
ajkú görög katholikusok ószláv nyelven végzik litur-
giájukat. 

Végül legyen szabad a Codex iuris liturgici-hoz 
is néhány megjegyzést fűzni. 

1. Több felesleges dolgot el lehetett volna hagyni 
pl. a «Promulgandh dekretumot, a dogmatikus 
kánonokat, a konkordátumokból vett szövegeket stb. 

2. Áttekinthetőbb lett volna e törvénytár, ha a 
fontosabb törvényeket (legalább azok tételes részét) 
egész terjedelmében közölné a szerző és nem dara-
bolná fel több részre. 

3. A munka első része és a függelék közötti 
összefüggést utalásokkal kellett volna szervesebbé 
tenni. Jelen állapotában nem könnyű dolog a kívánt 
szöveget megtalálni. 

Mindezek szépséghibák, amelyek dacára is igen 
jó hasznát veheti Huszár dr. könyvének minden pap, 
főleg azok, akik elfoglaltságuk miatt nem érnek rá 
minden újabb rendeletet állandóan figyelemmel ki-
sérni. E talán sokszor aprólékos megjegyzéseket csak 
azért mondottam el, mert a szerző egy második köte-
tet is helyezett kilátásba és talán egyik-másik meg-
jegyzésnek hasznát veheti a II. részben. 

Végül azt hiszem, hogy nagy előnyére vál-
nék a munkának, ha a szerző a II. kötet végére 
betűrendes tárgymutatót csatolna. 

Scheffler János dr. 

VI. KATHOLIKUS VILÁGSZEMLE 

Nagy-Britannia. 
Nemzetközi katholikus nő kongresszus Lon-

donban. Budapesten a «suffragist» hölgyek tartottak e 
lefolyt héten női választójogi nemzetközi kongresszust, 
akik nem merték erőszakosabb elvtársaiknak, a «suffra-
gettek»-eknek túlkapásait elitélni, sőt az epsomi lóverseny 
merénylőjének emlékét, ki minap életével lakolt ezért, mint 
mártírét ünnepelték Budapesten. Londonban most bajos 
is lett volna kongresszust tartaniok; ott aligha marad-
tak volna inzultus nélkül a «votes for women» harcos-
női. De nálunk, Budapesten nyugodtan ülésezhettek; 
nálunk a női szavazatjog ellen nincs valami nagy ani-
mozitás, mert nincs is mellette fékevesztett agitáció. 
Ki-ki meglássa, igy nálunk végre is hamarabb jutnak 
majd «szó»-lioz, vokshoz a nők ; míg ott fenn, London-
ban sok bombának kell még felrobbannia, hogy ahhoz 
a belátáshoz jussanak — a nők, hogy a jog kivívásának 
nem ez a módja, nem főleg nők részéről. 

Londonban június 25—29. napjain a katholikus nők 
gyűlnek össze világkongresszusra, hogy megbeszéljék a 
katholikus nőknek szolidáris munkáját a női kérdésnek 
keresztény irányban való megoldása, a nővédelem nem-
zetközi szervezése stb. tekintetében. 

A londoni kongresszust a Westminster Cathedral-
ban szentmisével kezdik meg, utána pedig Bourne 
bíboros érsek fogja fogadni a kongresszus tagjait az 
érseki palotában, amelynek könyvtár-termét a kongresz-
szus ülései céljára a hölgyek rendelkezésére bocsátotta. 

A kongresszuson a katholikus nemzeti nöszövetsé-
gek nemzetközi szövetsége formálisan is meg fog ala-
kulni és alapszabályait megállapítván, azokat a Szent-
atya jóváhagyása alá fogja terjeszteni. A nemzetközi 
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katholikus nőszövetségnek megalakulását a nemzeti 
nőszövetségek 1910. évi bruxelles-i kongresszusa mon-
dotta k i ; Bruxelles után 1911-ben Madridban, 1912-ben 
pedig Bécsben volt ilyen világkongresszus. 

A londoni kongresszusra a világ majd minden 
nemzetének katholikus nőszövetsége küld képviselőt; 
25 állam és 17 nemzetség katholikus nőszövetsége igérte 
meg részvételét. A Tablet szerint Ausztriát Wallerskirchen 
grófnő és Schell bárónő fogják képviselni ; a magyar 
katholikus nőszövetség képviseletéről azonban nem tesz 
említést. Biztosra vesszük azonban azt, hogy érdemes 
katholikus hölgyeink nem feledkeznek el a londoni 
kongresszusról, mikor még az extrém feminizmus vizei-
ben evező «suffragist»-ek pesti kongresszusán is kép-
viseltették magukat. 

A home-rule-bill második olvasása. Mult hét 
elején került a home-rule-bill újból az angol parlament 
elé. Asquith miniszterelnök előadta, hogy az ir naciona-
listák szavazatait levonva is, angol nemzetbeli többség 
nyilatkozott meg a bili mellett az első olvasásakor. 
Az unionisták szónokai (Balfour, Bonar Law, Carson 
stb.) éles támadásokat intéztek a kormány ellen a bili 
miatt, az utóbbi kettő az ulster-i foradalmi irányzatot 
is védelmébe vette. Bonar Law új választást sürgetett, 
és ha az angol nép nem neki ad igazat, kijelentette, 
kész Ulster-t leszerelni. Másnap (kedden) a home-rule-
bill felett bezárták a vitát és 368 szóval 270 ellenében 
elhatározták a bili második olvasását. 

A Welsh-Church-bill ezen a héten került második 
tárgyalás alá. E felett a javaslat felett június 17-én éj-
jel ért véget a vita és a képviselőház a javaslat másod-
szori olvasását rendelte el 357 szóval 258 ellenében. 

A lordok háza hihetőleg ismét el fogja vetni úgy 
ezt a bilit, mint a home-rule-billt, de egy harmadik 
olvasás elfogadása után az új parlament-act értel-
mében az alsóház egyenesen a király elé terjesztheti 
szentesítés végett. így tehát valószínű, hogy mindkettő-
ből még ezen évben törvény lesz — ha a liberális kor-
mány meg nem bukik. 

Görögország. 
A lutheránus isteni tisztelet beszünte tése a 

görög királyi udvarban. I. György görög király, aki 
a dán királyi család tagja volt, trónralépése után (1863) 
is megtartotta lutheránus vallását, ezen vallás részére a 
királyi palotában kápolnát rendezett be és ennek lel-
készét ő, a király fizette. Most meghalván György király, 
az ő fia Konstantin és összes testvérei már orthodox 
(görög keleti) vallásúak. Ezért az új király most beszün-
tette a lutheránus udvari káplánságot. Az athéni luthe-
ránus külföldiek (német, osztrák, svájci, hollandi, dán 
stb. származásúak) ennek folytán most templomépítés-
hez akarnak fogni és a szükséges költségeket gyűjtés 
útján igyekeznek összehozni. 

Északamerikai Egyesült-Államok. 
Az angl ikán egyház válsága az Unio-ban. Az 

Unió államában az anglikán vallást (Protestant-Episco-
pal Church) csak a lakosság egy százaléka vallja magáé-
nak, abszolút számban 928.202 lélek (az 1911. népszám-
lálás szerint), kik részére 67 anglikán püspök és 5174 angli-
kán lelkész végzi a lelkészi szolgálatot. De ezek az angliká-
nok, maguk a lelkészek is, még jobban, mint Angliában, 

két fő irány között oszlanak meg: a High Church-pàrt 
az egyházalkotmányban a hierarchikus szervezetet, a 
liturgiában a katholikus elemeket pártolja és legújab-
ban a «Protestant-Episcopal Church» helyett az «Ameri-
can Catholic Church» elnevezést hozta javaslatba egy-
házuknak elnevezésére ; a Low C/iurc/i-párt pedig az 
orthodox «protestáns» elvet hangsúlyozza az egyház-
szervezetben és a liturgiában, és a High Church-ot e 
két irányban katholizáló tendenciákról vádolja; ezen 
két fő egyházi párt mellett vannak még hivei a Broad 
Church-nak is, akik nem mások, mint racionalista 
protestánsok. 

A Times tudósítója beszámolva a javasolt új elneve-
zés ellen a Low Church hivei részéről megindult agitá-
cióról, hozzáteszi, hogy lia a Low Church iránya győzne 
a három hónap múlva egybegyűlő gyűlésen, a High 
Church hivei kényszerítve lesznek kilépni az anglikán 
egyházból és belépni a római katholikus egyházba 
(«Roman Catholic Church»). 

Angliában is jelenleg a katholizáló irány mind 
szélesebb körökben terjed az anglikán egyházban, még 
olyan lelkészek és püspökök közt is, akik demokratikus 
érzületből folyólag a Low Church hivei voltak. Legújabb 
a Church Times, az anglikán egyházi körök lapja, a 
protestáns név ellen tiltakozását fejezte ki Bonar Law-
val szemben, aki az anglikán egyházat («Church of 
England») «protestans»-nak nevezte. E lap az anglikán 
egyházat rendesen «Catholic Church of England»-nak, 
az anglikánokat pedig «English Catholics»-nak nevezi, 
míg a katholikusokat : «Roman Catholic Church-nak, 
a katholikusokat pedig «Roman Catholics»-nak hívja. 

Denique úgy az európai, mint az amerikai angliká-
nok szégyenlik a protestáns nevet, mert szekta-jelleget 
(negativ jelleg) ad felekezetüknek, és tetszelegnek a «kalho-
likus» névvel, amelj' pedig a mi nevünk. 

Korea. 
A bajorországi külföldi miss iós bencés kon-

gregáció legújabb apátsága. Dom. Fidelis von Stot-
zingen báró, bencés primásapáti koadjutor Koreá-nak 
Séoul nevű városában a néhány év előtt ott felállított 
perjelség helyén apátságot alapított és első apáttá Sauer 
Bonifácot nevezte ki. Bajorországban három bencés kon-
gregáció van: régi bajor bencéseké (a prezidens székel 
a müncheni Szt. Bonifác-zárdában), a beuron-iaké és a 
St. Ottilienben székelő superior generalis alá tartozó 
kongregáció a külföldi missiók részére, amelynek sup. 
generalis-a jelenleg Dom. Norbert Weber. Az új séoul-i 
apát kineveztetése után azonnal Európába utazott és jú-
nius 8-án felvette az augsburgi püspök kezeiből az apáti 
benedictio-t, július hónapban pedig résztvesz a kongregá-
ció káptalani ülésén. A séoul-i apátságnak van novicia-
tusa, tanítóképezdéje és egy virágzó művészeti és ipar-
művészeti iskolája, amelyet a koreai és japáni ifjúság 
tömegesen látogat. 

Franciaország. 
A cambrai-i érsek fe lmentése . Delamaire cam-

brai-i érsek idei bérmaútján Candry nevű községbe 
érkezvén, őt ünnepi ruhába öltözött lovasok kisérték, 
míg maga az érsek és a plébános kocsiban ültek. Ezért 
a rendőrség büntető eljárást indított az érsek és a plé-
bános ellen, mert a szeparációs törvény ellenére ható-
sági engedély nélkül vallási menetet rendeztek. De a 
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rendőri biróság felmentette őket, azon indokolással, 
hogy a szóbanforgó ünnepi kiséret, amely vallási éne-
kek és imák nélkül ment a püspök kocsija mellett, nem 
mondható vallási menetnek. 

1111) VIII. V E G Y E S E K 

Észrevétel az «Absztinens» szentirásmagya-
rázatához. Egy olvasónktól ezen hozzászólást vettük: Ha 
Róm. 14, 31. úgy kellene magyarázni (Religio 466—7.1.), 
hogy a papnak nem szabad bort inni, mert az botrány, 
akkor azt is lehetne állítani, hogy Szent Pál ugyan-
ezen verse szerint a húsevés is botrány. («Scientibus 
legem loquor». Szent Pál a pogány piacon vett húsról, 
borról beszél.) Krisztus Urunk is ivott bort, habár a 
farizeusok ezen «megbotránkoztak». (Matth. 11, 18—19.) 
Az egész Szentirásban nincs egyetlen hely, mely a mér-
sékelt ivást (a pálinkát sem véve ki, Sz. Prov. 31, 6.) 
kárhoztatná. Valamint nem házasságra lépni, hanem 
paráználkodni bün : úgy nem bűn inni, hanem lerésze-
gedni. Valamint jó a házasság, jobb a szüzeség, úgy 
az önmegtagadó bornemissza jobb a mérsékelt borom-
isszánál. Ez a helyes álláspont! «omnis creatura Dei 
bona est et nihil reddendum, quod cum gratiarum 
actione percipitur» Ad Tim. I. 4, 4. — a. 

0 H 
• 0 

IX. K Ö N Y V S Z E M L E H Q • 0 

Legújabb Theologiai Irodalom. 
CJ Szisztematikus theologia. 

Ramsay, W. M., The Church in the Roman Empire before 
A. D. 170. 10th edit. London, Hodder & S., 1913 (534 p. 8°). 
12 s. 

Laké, K., The Apostolic Fathers. Vol 2. With an English 
trans. London, Heinemann, 1913 (402 p. 12°). 5 s. 

Workman, H. B., The Evolution of the monastic ideal, 
from the earliest times down to the coming of the friars. 
London, Kelly, 1913 (390 p. 8°). 5s. 

Riedner, 0., Der geschichtliche Wert der Afralegende. 
Kempten, Kösel, 1913 (VIII, 86 S. gr. 8°). M. 1,50. 

Strenger, H., Geschichte des Cisterzienserklosters Marien-
feld. Gütersloh, Tigges, 1913 (III. 106 S. 8°). M. 2. 

Lemmens, L., Regula antiqua Ordinis de Poenitentia 
(1221) iuxta novum codicem (Arch. Francise, hist. 1913, 2, p. 
242—250.). 

—, Die Observantenkustodie Livland u. Preussen. Düs-
seldorf, Schwann, 1913 (85 S. Lex. 8°). M. 5. 

Wicksteed, Ph. H. Dante and Aquinas. London, Dent, 
1913 (284 p. 8°). 6s. 

Forst, O., Die Ahnenproben der Mainzer Domherren. 
Wien, Halm & Goldmann, 1913 (VIII, 223 u. 80 S.). M. 20. 

De'vas, R., The Dominican revival in the 19th century. 
London, Longmans, 1913, 8°. 3s. 6d. 

DJ Gyakorlati theologia. 
Doering, O., Michael Pacher u. die Seinen. Eine Tiroler 

Künstlergruppe am Ende des Mittelalters. Mit Titelbild in 

Lichtdr. u. 82 Abbild. M.-Gladbach, Kühlen, 1913 (XI, 170 S. 
Lex. 8°). Geb. M. 6. 

Noll, J., Das kath. Pfarramt. Sein Geschäftsgang u. In-
teressenkreis. Für die prakt. Seelsorge bearb. Wiesbaden, 
Rauch, 1913 (XXX, 541 S. gr. 8°). Geb. M. 8,50. 

Koch, H., Katholizismus u. Jesuitismus. München, Mö-
rike, 1913 (62 S. gr. 8°). M. 1,20. 

Matthieu, J., Das Christentum u. die soziale Krise der 
Gegenwart. Basel, Helbing&Lichtenhahn, 1913 (VIII, 187 S gr. 
8°). M. 3,50. 

Rost, H., Geburtenrückgang u. Konfession. Köln, Bachem, 
1913 (96 S. gr. 8°). M. 2,40. 

Abb, E., Pädagogische' Psychologie. München, Hugendu-
bel, 1913 (X, 215 S. 8°). Geb. M. 3,80. 

Humann, V., Katechetisches Lehr- u. Lesebuch. Erklä-
rungen u. Beispiele zu den einzelnen Fragen des kath. Kate-
chismus. Graz, Moser, 1913 (XXIV, 646 S. gr. 8°). M. 7. 

Schermann, Th., Ein Weihrituale der römischen Kirche 
am Schlüsse des I. Jahrh. München, Walhalla-Verlag, 1913 
(V, 79 S. gr. 8°). M. 4,50. 

Butorvevök f igyelmébe. Mielőtt bútort venni óhajt, 
figyelmébe ajánljuk a katholikus körök által szivesen felke-
resett Kovács Mihály butorraktárát (Budapest, VII., Ovoda-u. 
44. sz.), mely cég kivánatra készséggel küldi meg ingyen 
és bérmentve legújabb képes árjegyzékét. 

Szerkesztői izenetek-
11. T. dr. Köszönet. Sz. ü. — St. G. Budapest. Az itt levő 

másik cikk szeptemberre marad. — Munkatársaknak. 
Augusztus végétől kezdve a szerkesztőség hálával fogja 
venni a közlésre szánt cikkeket. Minden munkatársunknak 
addig is kellemes nyári üdülést kivánunk. 

Sp. Gy. Köszönet a felszólalásért. Valóban úgy van, a 
mérsékelt szeszivás nem ütközik a morálba sem «ratione 
peccati ex genere suo», sem (a papra nézve) «ratione scan-
dali», hanem csakis alacsonyabb erkölcsi értékű «ratione 
perfectionis» ; a szesztől való absztinencia tehát úgy a vilá-
gira, mint a papra nézve csak «supererogatorium bonum», 
amelynek gyakorlására azonban több ok, nevezetesen a pél-
daadás, ösztönzi a papot, mint a világi embert. 

Tyiadóhivataíi izenetek-
Fe lh ivás az e lőf izetés megújítására. Mivel a Religio 

csak 10 hónapon át jelenik meg és így I. féléve már május 
végével lezáródik, tisztelettel kérjük azon előfizetőinket, kik 
félévre fizettek elő, hogy lehetőleg junius hó folyamán Szíves-
kedjenek előfizetéseiket megújítani. 

Felh ívjuk igen tisztelt o lvasóink f igye lmét arra, 
hogy a «Religio» régebbi évfo lyamai 1908-tól kezdve 
féláron, évfo lyamonkint 6 K.-ért k iadóhivatalunknál 
megrendelhetők. Különösen ajánljuk ezen, he lyszűke 
miatt adolt kedvezményt új e lőf izetőink f igye lmébe. 

Hátralékosainknak. Mindazokat, akik a folyó I. félévre 
(január—május) még nem küldöttékbe előfizetéseiket, tiszte-
lettel kérjük, szíveskedjenek a félévi előfizetési összeget mielőbb 
beküldeni. 

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos: 
Dr. HANUY FERENC, egyet, t a n á r (IV., M o l n á r - u . 20.) 

Főmunkatárs és szerkesztő-helyettes : 
Dr. WOLKENBERG ALAJOS, egyet, t a n á r (I., B e r t a l a n - u . 24.) 



REGNIER A. 

SZT. MÁRTON ÉLETE. 
A francia eredetinek második kiadása után fordította: Rogács Ferenc dr. 
A szombathelyi egyházmegye védőszentjének ünnepére készült mü. 
A dicső szent ereklyéinek egy része a közeli napokban nyer elhelyezést 
nagy ünnepségek keretében Szombathelyen. Kiadja a SZENT-ISTVÁN-
TÁRSULAT. Ára . . . 1.60 korona, szép vászonkötésben . . 2.20 korona. 

VIGILATE ET ORATE I 
Vakációi jótanácsok papnövendékek részére. írták: Nagy Balázs és 
Mattyasovszky Kasszián, Szent-Benedek-rendi áldozópapok. III. kiadás. 
Eőpásztori és rendfőnöki jóváhagyással.E müvecske annyira kedveltté lett 
a növendékpapság körében, hogy rövid idő alatt immár harmadik kiadást 
ért. Kiadja a Szent-lstván-Társulat. Azuj kiadás ára szép kötésben 1*60 K. 

E müvek kaphatók a S Z E N T - I S T V Á N T Á R S U L A T könyv-
kereskedésében Budapest , IV. kerület , Kecskemét i -u tca 2 . szám. 

Orgonaharmoftiumokaí 
mindkét rendszer szerint a legolcsóbban szállít 

P a j k r E e z s ő é s Tsa, Budapest , 
X., Delej-utca 25. sz. (Tisztviselőtelep.) 
Árjegyzék ingyen és bérmentve. Részletfizetés engedélyezve. 
Tanerőknek s lelkészeknek külön százalékengedmény. Kérjen 
árjegyzéket pianókról és pianinókról. Bérmentes szállitás 
a a l B az utolsó vasúti állomásig. •••• 

BUTOR Kovács Mihály 
butorraktárában 

Budapest, VII., Óvoda-u. 44< 

részletre és készpénzért ^JtkérókíoTzáza^káre™ 
igen jutányos árban kapható geífciényben részesülnek. 

HARMONIUMOT 
elismert legjobb gyártmányokat szállít 
Magyarország legnagyobb hangszergyára 

STOWASSER J. 2 
a javított Rákóczi-tárogató feltalálója. 

Q I I II Q f Q T ker., Iiánchíd-utca 5. szám. 
D U U M r t o I , G Y Á R : Öntöház-ntca 3. szám. 
Ajánlja mindennemű, gyárában készült hangszereit, úgyszintén húrokat és hang-
szeralkatrészeket. '—' i—i i—i Árjegyzék díjmentesen küldetik. _ 
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Hegedűk, cimbalmok 
jótállással, szolid kivitelben olcsón. Iskolák, 
hangjegyek. Elsőrendű gramofon, eufon 25 K-
tól. Lemezek 2'40 korona. Harmonika, fu-
vola, citera, síp, kürt , dob stb. Kuliffay 
cimbalomiskola magántanulás ra 7 korona. 
Tilinkóiskola 2 korona. — Mindennemű 

k a p h a t ó k ^ HORVÁTH-nál, 
Budapest, Rákóczi-út 56. szám. (Udvarban.) 

Iparos é s nem k e r e s k e d ő 
3 5 éve fennál ló r.k. cég ! 
Készít és javít : Kelyhet, ciboriumot, oltár-
gyertyatartót, oltárlámpát, keresztet, füstölőt, 
csiliárt, gyertyára és villanyra stb. Arany, ezüst 
kinaeztist; bronzból, művészies és egyszerű ki-
vitelben. Kelyhek stb. tárgyak valódi tííz-
galván aranyozása és ezüstözése jótállással. 
Tervrajz és költségvetés díjtalanul. Mielőtt más-
hol rendelést tesz, méltóztassék egy árjegy-
zéket kérni, melyet ingyen és bérmentve küld. 

Kéri nagybecsű pártfogását 

B I T T N E R J Á N O S 
egyházi szerek müötvöse. 

Budapest, IX., Lónyay-u. 23. 
(bejárat Czuezor-utca f.) 

Justh Béla 
kárp i to smef ser é s 

d ísz í tő 
Budapest, VIII., Horánszky-u. 22. 

értesíti nagyérdemű rende-
lőit s a közönséget, bogy üzle-
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"Egyház és kultura. 
I r t a : RÉZBÁNYAY J Ó Z S E F DR. 

Gyakran szó esik ma arról a nagyfontos-
ságú társadalmi és ethikai problémáról, hogy 
miként fejlődik tovább a kultura? és vájjon 
melyik a valódi kulturának útja? hova viszen 
az az út, amelyen az emberiség eddig haladt? 
Amikor is nem egyszer hallhatunk olyféle ki-
jelentéseket, hogy fel kell már szabadítani a 
művelt emberiséget a vallási kultura járma 
alól. Hogy megérett már a társadalom, felesle-
ges, sőt káros az, hogy az egyházi befolyás to-
vább is járószalagban tartsa. Miként az őserő 
az alkotó genieben, úgy tör ki az emberi nem-
nek előretörő szelleme, hogyha magára hagyják 
s öseredeti törekvésében, hajlamaiban nem kor-
látozzák ! 

Am az emberiség legkimagaslóbb szellemei 
nem így látják a dolgot. Sokan egyenesen az 
ellenkezőről tesznek fényes tanúságot. Nem egy 
rövid eszmefuttatás keretébe való, hogy már az 

ős nagy szellemekre hivatkozzunk e tekintetben, 
akik — mint Aristoteles — az 'Eô-ixà- Ntxo^áxeia-
ban és az 'Eíhxá jxeyáXa-ban az erkölcsi elvet 
mondja minden társadalmi tudomány-politika 
alapjának és Plutarch a uspl TiaíSwv áywyíjs cimű 
máig korszakotalkotónak elismert művében ki-
mondja a nagy világtörténelmi és művelődéstörté-
nelmi elvet, hogy mi az alapja minden családi, 
társadalmi, állami életnek: hogy az Istent imád-
juk, a törvényeknek engedelmeskedjünk, tisz-
teljük szüleinket,— amire a vallás tanít—,(10. §., 
7. 1.); s maga a stoikus Cicero is a vallás- és 
erkölcsbölcselet pártjára áll, midőn elragadtatva 
mondja, amit a religio táblájára írhatunk fel: 
«Mik volnánk mi, sőt a késő emberi élet a te 
vezetésed híján!... Tu urbes peperisti, tu dis-
sipatos homines in societatem vitae convo-
casti...» (Tuscul. disp. V. 2.). Sokrates egyene-
sen kimondja : ha tisztességes emberek (Xenoph. 
eml.) akarunk lenni, az Isten akaratát (sugalla-
tát) kell követnünk. 

De ezek általán a vallás és erkölcs, mint a 
kultura életelemeinek szükségességére vonat-
koznak. 

Ha az egyháznak a kulturára való áldásos 
befolyásáról, hogy ne mondjuk: az egyházról, 
mint a keresztény kultura megteremtőjéről, van 
szó, gondoljunk csak vissza mindama nagy tör-
téneti tényezőkre, amelyek mint megannyi élet-
adó hajtásai a valódi kulturának, mind az anya-
szentegyházban gyökereznek. 

Már ott látjuk — úgymond Chamberlain, a 
művelődéstörténeti író — a XII. és XIII. szá-
zadban a kulturának leghatalmasabb hajtásait. 
Mindezek a sarjak a Fiske nyelvén dicsőséges-
nek nevezett korban, a XIII. században még 
jelentősen gyarapodnak. Ott vannak — amint 
ők nevezik: a héroszok — a nagy szellemi óriá-
sok: egy Aquinói Tamás, nemcsak a theologia 
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megteremtője , de egyben Duns Scotussal a böl-
csészet ú j já terem tője. Ott látjuk, amint első alap-
ja iból kibontakozik nagy körvona lakban a ter-
mésze t tudomány, Alber tus Magnus és Rogerius 
Baco kezén, a városi élet és polgár iasodás fel-
lendül, pezsdülni kezd az élet, a kereskedelem 
és ipar, amint átcsap hul láma a gazdasági élet 
főágába : üzletekbe, pénziparba . Ott lát juk a tár-
sadalmi élet nagy elágazásait, ha ta lmas lükteté-
sét, fejedelmi szociális méretei t , ott lá t juk mái-
hazánkban (1215.) és a művel t Európa egyéb 
ál lamaiban a magna chartát , a népszabadság, 
nemzeti lét, jogfejlődés biztosítékait, a rab-
szolgaság megszűnését , a rabszolgakereskedés 
üldözését, amelyek mind az egyház történetével 
vannak szoros kapcsolatban. S azt m o n d h a t j u k 
Lamart ine-nal , amily mér tékben foglal tért az 
egyház, aszerint hull le egy-egy bilincs, szűnik 
meg egy-egy zsarnoki szokás. A testvériség, 
egyenlőség, az ember i szabadság eszméi az egy-
házzal egyidejűleg vonulnak be Európába . Ott 
lá t juk az első gyárak kéményei t , az ember i talál-
mányok vívmányai t , kezdve a robban tó portól , 
végig az iparcikkek ezrein, egész a papírgyár ig 
és «az ipar megszámlálhat lan hódításai t egész a 
gőzmozdony feltalálásáig». 

Rámuta tha tunk a szellemi és lelkiélet, a 
kedély és benső élet eléggé soha nem méltat-
ható fellendülésére, egy Assisi szent Fe rencben 
és társadalmi alkotásaiban, az istenes és har-
monikus világnézetek soha nem látott eredmé-
nyeire, egy Dantera és a lkotására : a Divina Come-
diára, az egyházi művészetek soha el nem évülő 
érdemeire , a gót dómokra , Francia- , Olasz-, Né-
met-, Spanyol- és Angolország örökszép tem-
plomaira . 

Rámuta tha tunk a művészetek újjászületé-
sére : Nicoló Pisano, Cimabue, Giotto nevei — 
úgymond Chamberlain — nemcsak a művésze-
tek újjászületését jelentik, hanem egy a lapjában 
új, a mode rn festészet megteremtését . Ugyan-
akkor német és francia dalnokok szava csendül 

fel s egy Chr. de Troyes, Har tmann von der 
Aue, W o l f r a m von Eschenbach, Wal te r von der 
Vogel weide, Gottfried von Strassburg és más 
nagyszámú dalnokok lendületesebbé teszik a 
költészetet, min t talán valaha volt, s a magyar 
hegedősök, vándor igricek hatása századokon 
át nem látott, pára t lan befolyással volt a nép-
életre. A szónoklat terén szent Fe renc és szent 
Domonkos szellemében felemeli szavát egy Re-
gensburgi Berthold, akinél óriásibb mére tekben 
még nem hömpölygöt t a szó hata lma végig a 
nagyvilágban — szavát 120—150.000-en hallgatták 
egyszerre — hogy megindítsa azt a nagy folya-
matot , amely a világszónoklat utolérhetet len 
diadalát megteremtet te . Már lá t juk a zenét egész 
ú j a lakjában, mint többszólamú összhangzó mű-
vészetet, fel támadni , az egyházi, a templomi 
ének akkor ül diadalt , a kont rapunktác iós ke-
zelés mestere, a költő és d r a m a t u r g Adam de 
la Halle akkor működik s van virágában. Sőt — 
min t az idézett műve lődés tö r t éne t í ró— hosszab-
ban rámuta t : akkor indul meg tu la jdonképen az 
ú j világrészek felfedezésének világhódító út ja . . . 
szóval kül- és be l ter jedelemben akkor muta t lel 
a világ, tudomány , művészet , ipar, kereskedelem 
s a kul tura egész vonalon legnagyobb gazdag-
ságot, nem, ezzel keveset mondo t tunk , a világ 
és társadalom kul turá t a szó legnemesebb érte-
ményében , amidőn az egyházi élet és egyházi 
szellem Európában virágkorát ünnepel te , mint 
ezt dr . Kereszthy «Haladás és kereszténység» 
című művében behatóan fejtegeti. 

Hol volnánk mi, hol volna az egész embe-
riség a keresztény egyház civilizátori befolyása 
nélkül ! Méltán m o n d j á k művelődéstör ténet i írók, 
hogy az anyaszentegyház nélkül egész Európa 
a népvándor lás i zűrzavarok, vagy a középkori 
vad mongol hordák pusztí tásainak esett volna 
zsákmányául ! 

Gondol juk csak meg, kinek é rdeme az, hogy 
az egész emberiség feleszmélt Európában . Ez, 
úgymond Taine, a papság munká j a volt. Az a 

ÄNGSTER JÓZSEF és FIA 
orgona- és haraonittiiHyar, PÉCS. 

O O Alap í t t a to t t : 1867. évben. O • 
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Csak első dijakkal kitüntetve. 
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Taine mond ja ezt, akit atheizmussal gyanúsítot-
tak meg. Több, min t t izenkét századon át dol-
gozott, úgymond, a papság rajta, min t építész 
és m u n k á s egyaránt , kezdetben egymaga, sőt 
később is, mondha tn i , egyedül. Az első négy 
század alatt megalapozta a vallást és egyházat! 
Minő messzekiható jelentőségű két szó. Gondol-
juk meg — úgymond az «Origines de la F rance 
contempora ine» szerzője — ennek a két szónak 
jelentőségét, hogy képesek legyünk annak egész 
súlyát mérlegelni. «Egyrészről a hódí tásra épült 
és zord, érchideg világ közepette, amely m á r 
alapításánál fogva arra volt kárhoztatva, hogy 
lerontsa alat tvalóiban a cselekvés bátorságát s 
az életkedvet: hirdet te az üdvösség igéit, új or-
szágot p réd iká l t : az Isten országát, megnyitot ta 
a még egyetlen lehető kijárást, amelyen át a 
római rabszolgaketrecekbe zárt emberiség üdí tő 
levegőt kaphatot t s napsugara t élvezhetett, a 
mennyet , s ez a vallás volt.» Másrészről a vég-
leges kihalásra kárhoztatot t s feloszlásnak indul t 
b i roda lomban, melyet végzete arra kárhoztatot t , 
hogy a ba rbá rok zsákmányául essék, új, örök-
éltű tá rsadalmat alkotott , amely egyedül volt 
képes a veszni indult emberiséget megmenteni , 
s ez az egyház. 

S ki volt, aki a vad germánt megszelídítette 
és az egyház lábaihoz ter í te t te? Az a ranyos 
lövegű püspök, az állati bő rökbe öltözött, sápadt, 
a «kameleonnál is t a rkább és foltosabb» barát , 
aki előtt a fegyveres ba rbá r remegett félelmé-
ben — mond ja Monta lember t — mer t egy túlvilági 
Istennel fenyegette meg s mer t keresztül látott 
bűvész mód já r a a lelkén. Kik szelídítették meg 
a nyers törvényeket , öntöt tek fo rmát az óriási 
zűrzavarba, rendetlenségbe, kik tették észsze-
rűekké, emberségesekké a törvényeket , királyi 
rendeleteket , kik honosí tot ták meg a j ámbor -
ságot, igazságszolgáltatást, tanügyet, tu la jdon-
jogot, kik állították vissza a házasságot jogaiba? 
Ne feledjük, hogy a gyűléseken a hosszúhajú 
hadvezérek, az á l la tbőrökbe öltözött királyok 
mellett az a ranyos fövegű püspökök és nyírot t 
fejű szerzetesek foglalnak helyett. Egyedül ők 
ér tenek a tanácskozás vezetéséhez s a tollfoiz-
gatáshoz. Mint Írnokok, tanácsosok, hit- és jog-
tudósok vesznek részt a rendeletek kibocsájtá-
sában, kormányzásban ; bizonyos, hogy befolyá-
suknak köszönheti létét az államrendészet, kez-
detleges, hiányos, de első alapja minden további 
fejlődésnek. Mondjam-e, hogy eközben meg-
őrizte kolostoraiban, t emplomaiban a régi világ 

vívmányai t , kincseit, a tudományt . A papságnak 
és a szerzeteseknek ezen é rdemét a pro tes táns 
hol land Block sem tudja eléggé magasztalni. 

Ok tar tot ták fenn a művészetet , az ipar ágait, 
amelyek lakást, kenyeret , ruházatot nyúj tanak , s 
az ember i foglalkozások legbecsesebbjeil alkot-
ják s a kóborló, rabló, tunya ba rbá roka t mun-
kára, háziasságra szoktatják. Az elnéptelenedett 
vidékeken kunyhót , tanyát, ma jd falvakat, várost 
építenek. Feltörik a földet és lakóhelyre alkal-
massá teszik, majorságot , malmot , kovácsmű-
helvt, sü tőkemencét építenek, ruha- és lábbeli 
készítésére tanít ják a művelet leneket . A kolos-
torok körül csoportosí t ják a szerencsétleneket, 
szegényeket. Telepeket létesítenek. Vigasztalják, 
bátor í t ják a csüggedőket, szóval t izenkét száza-
don át táplálják, nevelik, tanít ják, művelik az 
emberiséget. 

íme, ez a kul tura, amely az egyháznak kö-
szöni eredetét. Ez tartot ta fenn kétezer éven át 
az emberiséget. S egyedül ez az igazi alapja a 
kulturának, mert ez más országból való, mely a 
földet, mint lélek a testet, megnemesí t i és meg-
termékenyít i . Annak szavai szerint, aki azt mon-
dotta magáró l : «Az én országom nem e világ-
ból való» (Ján. 18, 36). Ha a társadalom ez alól 
a befolyás alól magát kivonja , kul turá jára ki-
m o n d j a a halálos Ítéletet! 

00 00 II. AZ OROK VAROSBOL 00 
00 

Az Acta Aposto l icae S e d i s 10—14. számai . 
A pápai hivatalos folyóiratnak ujabb számai június 
26., július 7., júl. 28., aug, 12. és aug. 30. dátum alatt 
jelentek meg a következő tartalommal. 

A június 26-iki [10.1 szám tartalma : 
I. Az Acta Pii P. P. X. rovatban : 1. Az előindiai 

Radjputana nevű apostoli praefecturát (székhelye: 
Ajmer) a Szentatya «dioecesis Ajmerensis» cimen 
rendes egyházmegyévé emeli fel és mint ilyet az 
agra-i érseki provinciába kebelezi be. (1913. évi 
május 22-iki breve.) 2. Az előindiai Simla nevű 
püspökséget a Szentatya még 1910. évben érsek-
séggé emelte fel, most ezt véglegesen is elrendeli 
és megjelöli a suffraganeus megyéket, amelyek : 
Lahore dioecesis, továbbá Kapristan és Caslimir 
apostoli praefecturá-k. (1913. május 22-iki breve.) 
3. Négy egyszerű pápai levél következik ezután : 
a) Mercier mecheln-i biboros-érsekhez válasz-levél a 
mechelni Sz. Rumold-kollegium ötven éves jubi-
leuma alkalmából; b) Boschi ferrara-i bib.-érsekhez 
és az ő elnöklete alatt nemrég Bologna-ban tanács-
kozásra összegyűlt püspökökhöz («ad archiepiscopos et 



492 RlELIGIO LXXII. évf. 1913. 

episcopos Flaminiae regionis») köszönő levél a pá-
pához küldött üdvözlésért; c) Herrera Restrepo bo-
gota-i (kolumbiai közt.) érsekhez az ott f. évi szep-
temberben megtartandó eucharisztikus kongresszus 
alkalmából írt levél, amelyben a három napra és 
éjre kiterjedő szentség-expositió-ra, valamint hajnal-
előtti misézésre ad engedélyt; d) Cardona y Tur 
spanyolországi tábori főpap («cappellano generale del' 
esercito Spagnolo»), sion-i cimz. püspökhöz iidvözlő-
iral az ő aranymiséje alkalmából. 

II. A Congregatio rovatban: AJ A S. Officium 
Congregatio 1913. jun. 5. decretuma, amely 300 napi 
búcsút engedélyez azok részére, akik a Ferreri Szent 
Vince által zsoltár-mondatokból összeállított imát a 
boldog halál kegyelmeért, bűnbánó lélekkel elimád-
kozzák; a decretum közli az ima szövegét is. 

BJ A Congregatio Consistorialis 1913. jun. 20. de-
cretuma, amely egy kelet-indiai püspök kérdésére 
kimondja, hogy a saját püspöke által már approbált 
latin papnak egy idegen püspök adhat gyóntatásra 
akár ideiglenes, akár állandó engedélyt anélkül, 
hogy újból le kellene tennie az antimodernista es-
küt, de más ritusbeli papoknak, kik ilyen esküt nem 
tesznek, állandó gyóntatási engedélyt csakis az eskü 
letétele ellenében adhat. 

CJ A Propaganda-Congregatio három decretuma 
(1913. máj. 15., 20., jun. 1.), amelyek közül az első 
Madagaszkar szigetén «de Betafo» cimmel új apóst, 
praefectura-t állít fel, a másik pedig a szigeten fenn-
álló három apóst, vikáriatusnak elnevezését megvál-
toztatja, a harmadik decretum végre a most már 
állandó lakókkal is biró Spitzberga-szigetcsoportot 
hierarchicus szempontból a norvégiai apóst, viká-
riatushoz csatolja és ennek a ténynek kifejezést ad az 
által is, hogy a vikáriátus neve ezentúl ez lesz : «Vica-
riatus apóst. Norvegiensis et de Spitzberg». A Pro-
paganda végül az alája rendelt területeken történt 
püspöki és missio-főnöki kinevezéseket közli. 

ÜJ Az Index-Congregalio az 1913. június 17. de-
cretumá-val Index-re teszi a következő könyveket: 

1. L. Renzetti, Lotte umane; romanzo di vita 
russa. Roma, 1911. 

2. Seb. Merkte, Vergangenheit und Gegenwart der 
kath. theol. Fakultäten («Akademische Rundschau», 
Leipzig, oct. nov. 1912.) 

3. L. Laberthonnière, Sur le chemin du catho-
licisme, Paris, 1913, Le témoignage des martyrs, 
ibid. 1912. 

4. M. D. Petre, Autobiography and life of George 
Tyrrel, London, 1912. 

5. H. A. van Oatsum, Er is geene tegenstelling 
tuschen de beginselen van de fransche Revolutie en 
die van het Evangelie. 'S-Gravenhage, 1912. 

Egyben közli az Index-Congregatio, hogy Henr. 
Brémond bejelentette, hogy a Congregatio intézke-
dése előtt meghódol. 

EJ A Rituum-Congregatio-nak 1913. apr. 23. de-
cretuma, amely approbálja a Martyrologium Rom. 
új kiadását, valamint 1913. junius 11. decretum-a, 
amellyel approbálja a Rituum Congregatio által a 
Breviárium szövegén a Divino afftatu bulla folytán 
szükségessé lett változtatásokat és elrendeli, hogy a 
Breviárium új kiadásai már ezen új szöveget tartal-
mazzák, mégis megengedi, hogy a már előbb a sajtó 
alól kikerült, régi szövegű breviárium-példányok is 
használhatók és megszerezhetők legyenek, az azokat 
használó papok azonban kötelesek az előírt újításokat 
betartani. 

III. A bírósági rovatban : 
AJ A S. Poenitentiaria Apostolica 1913. június 6. 

döntése, mely szerint a f. évre hirdetett és általában 
minden jubileumi búcsú többször is elnyerhető, de 
csak a teljes búcsút illetőleg, míg az indulgentia-n 
kívül eső egyéb kedvezmények (fenntartott cenzúrák 
és bűnök alól való feloldozás, fogadalmak alól való 
felmentés stb.) csakis egy izben nyerhetők el. 

BJ A S. Rota Romana 1913. máj. 9. ítélete a 
trieri «Petrus Blätter» szerkesztősége ellen Froberger 
áldozó pap által indított perben. (Erről más helyen 
részletesen beszámolunk.) 

IV. A Secretaria Status rovata első helyen a bib. 
államtitkárnak Andrieux bordeaux-i bib. érsekhez 1913. 
ápril 21-én írt levele áll, amelyben a Bulletin de la 
Semaine eltiltása felett helyeslését fejezi ki; egy 
június 7. levélben pedig Lahitton kanonokot üdvözli 
a «Vocation sacerdotale» cimû munkájának máso-
dik kiadása alkalmából. 

V. A Commissio Pontificia de re biblica rovat-
ban ezen Commissio-nak f. é. június 12-én az Apos-
tolok Cselekedetei és a pastoralis levelek authentia-
jára vonatkozó döntései közöltetnek. (Ezeket más 
helyen ismertetjük.) 

A július 7-iki (11.J szám tartalma: 
I. Az Acta PU P. P. X. rovatban: 
1. A f. é. június 29-éről keltezett «In praecipuis» 

kezdetű bulla az újból átszervezett római szeminá-
riumról. (Seminarium Bomanum.) A bulla elején a 
Szentatya felsorolja a szemináriumi ügyre vonatko-
zólag, főleg Olaszországban tett eddigi intézkedéseit. 
Majd elrendeli, hogy az eddigi «Seminarium Vati-

U n m n n o f î o î n u n r 9 i n n f Ó 7 ú t Asthma, köszvény, görvélykór, Idült és nehéz szív-, 
Ii Olli UU (Ili d l U Vull Vl l l luLöl 0y°mor- mái~- vesebajok és súlyos idegbajok (para-

is « J lysis, tabes, álmatlanság) gyógyítására berendezve. 
_ * , „ „ , . . „ - Bejáró betegek részére. Mérsékelt árak. Bevált, ki-Budapest, V., Vaci-koruf 18. S Z . I. = - próbált kezelés ! -
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canum» (Via della Sagrestia) szűnjön meg, és ennek 
épületében nyiljon meg az új «Seminarium Roma-
num»-nak kis szemináriuma («Seminarium Roma-
num minus»); ebben a kis szemináriumban a növen-
dékek gimnázialis tanulmányokat végeznek, a VIII. 
Orbán által alapított «Seminarium Vaticanum»-nak 
alapja a jövőre ezen kis szeminárium fenntartására 
fordíttatik. A «Seminarium Romanum» második 
foka a «Seminarium maius» lesz, filozofiai és theo-
logiai tanulmányokkal, és ez a lateráni bazilika mel-
lett a pápa költségén emelt új épületbe fog bevo-
nulni; ebbe az új szemináriumba a Szentatya most 
bekebelezi a következő, eddig kiilön fennálló sze-
mináriumokat: a) Seminarium Romanum, a római 
egyházmegye részére alapíttatott 1565-ben IV. Pius 
által (eddig a S. Apollinare templom mellett) ; b) Semi-
narium (Provinciale) Pium (alap. 1853. IX. Pius által 
az egész egyházi állam részére); c) Collegium S. S. Am-
brosii et Caroli («Collegium Lombardicum», alapítva 
1862-ben Észak-Olaszország részére). A Szentatya 
továbbá elrendeli a bullában, hogy az örök város-
ban olaszországi papnövendék csakis a «Seminarium 
Romanum»-ban (minus et maius) készülhet elő 
papi pályára, mégis kivételi képeznek a külföldi mis-
siók céljaira fennálló intézetek, valamint a «Collegium 
Capranicense». Az eddig az örök városban (a fen-
tieken kívül) még fennállott «Collegium Leonianum» 
nevű szeminárium ezentúl csakis felszentelt papok 
befogadására, a magasabb tanulmányok végzése cél-
jából, fog szolgálni. Az új Seminarium Romanum 
maius növendékei részére az eddig a S. Apollinare-
nál levő filozofiai és theologiai fakultások a laterani 
új szemináriumi épületbe vonulnak át, de az eddigi 
S. Apollinare-i jogi fakultás a «Collegium Leonia-
num»-ba helyeztetik át, de ez a fakultás azért a 
«Seminarium Romanum» 3-ik fakultásának fog to-
vábbra is számítani. Az eddig a «Seminarium Roma-
num »-ban (S. Apollinare) székelő tudós-társaság, az 
«Academia pontificia theologica»-nak székhelye to-
vábbra is megmarad a S. Apollinare épületben, da-
cára, hogy ez az épület a missiós papok tulajdonába 
megy át. 

2. Az 1884. évben Salzburgban megalakult és 
XIII. Leo pápa által 10 évre búcsúkkal felruházott 
«Kath. Verein der Kirchenfreunde» cimű egyesületet 
a Szentatya örökös búcsú-kiváltságban részesíti (1913. 
június 3. breve.) 

II. A Congregalio-rovatban : 
A) 1. A S. Officium 1913. június 4. resolutio-ja, 

amellyel kimondja, hogy a skapulárét pótló érmek 
megszentelésénél a papnak nem kell látnia a hivek-
nél levő érmeket, és a pap azokat egy keresztvetéssel 
szentelheti meg, és ez a szentelés akkor is hatályos, 
ha az illető hivő még nem vette volna fel előzetesen 
a skapulárét, de mégis csak akkor válik hatályossá, 
mikor azt utóbb felveszik. 

2. A S. Officium 1913. június 11. resolutio-ja. 

amely szerint a világi tertiariusok a kis horák he-
lyett elmondott 12 Miatyánk, Üdvözlégy és Dicsőség 
stb.-vel nem tehetnek eleget az egyéb társulatokból 
folyólag őket még kötelező imakötelezettségeknek. 

3. A S. Officium 1913. jún. 12. decretuma, amely-
ben a Szentatya kijelenti, hogy a pápa által megál-
dott szent tárgyak (keresztek, rózsafüzérek stb.) csakis 
az 1903. évi jegyzékbe íoglalt rendes pápai búcsúk-
kal («indulgentiae apostolicae») vannak ellátva, ha 
csak külön fel nem említtetik, hogy azokkal vala-
mely speciális más búcsú van egybekötve. 

4. A S. Officium 1913. jún. 12. decretuma közzé-
teszi a «Pro Pontifice et Ecclesia» nevű papi egyesü-
letnek megadott fakultások és búcsúk jegyzékét. 

5. A S. Officium 1913. jún. 12. decretuma, amely 
szerint a tertiariusok az 1909. évben a Szt.-Ferenc-
rend két főrendjével szemben kapott communicatio 
folytán ezentúl a két főrendet megillető absolutio 
generalis-okat is kedvezményes módon az ünnep-
előtti napon vagy a nyolcad alatti ünnepen vehe-
tik fel. 

B) A S. Congregatio Consisiorialis 1913. jún. 14. 
deciaratio-ja, amelyben a Congregatio kárhoztatja a 
San Marino köztársaság kormánya által az egyházi 
és főleg a javadalmi vagyon felett egy 1912. april 
27. törvényben magának vindikált főintézkedési jogot, 
amely szerint a kormánytól függne jövőben a java-
dalmasok kezére a javadalmi vagyont kiadni vagy 
azt tőlük megtagadni, üresedés esetén kezelni és 
jövedelmeiről intézkedni. A «declaratio» végül utal 
arra, hogy a szóban levő törvény az «Apost. Sedis» 
bullában büntetéssel (a pápának speciali modo fenn-
tartott kiközösítéssel) sújtott «usurpatio bonorum 
eccl.»-nak tekintendő. 

C) A Propaganda-Congregatio 1912. okt. 4. de-
cretuma, amely Ecuador és Peru köztársaságoknak 
Rrazilia felé eső határán «de Putumayo» cimen új 
missio-állomást létesít és azt a «de Amazonibus» 
nevű apostoli praefectura-ból kikapcsolja és a Szent-
Ferencrend vezetésére bizza a Szentszék közvetlen 
felügyelete alatt. 

DJ 1. A Rituum-Congregatio 1913. jún. 11. de-
cretuma, amely szerint a Szentatya Chevrier Antal 
lyoni áldozó papnak (f 1879) beatifikációja ügyében 
a Congregatio javaslatára elrendelte a beatifikációs 
per felvételét («Commissio introductionis causae»). 

2. A Rituum-Congregatio 1913. jún.20. decretuma, 
amely azon némely csendes misére (Missa convent, 
lecta, Missa votiva de SS. Corde Jesu lecta) régebben 
megadott kedvezményt, hogy a mise végén a 3 Ave 
Maria és a kapcsolatos imák elhagyhatók legyenek, 
kiterjeszti minden más csendes misére ezen feltétel 
alatt : «si Missa cum aliqua solemnitate celebretur, 
vel Missam, quin celebrans ab altari recedat, imme-
diate ác rite subsequatur aliqua sacra functio seu 
pium exercitium». (A püspökök kérvényei ilyen func-
tiokul megjelölték : az első áldoztatást, az egyetemes 
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áldozást, a bérmálást, a papszentelést és az eske-
tést.) 

III. A bírósági rovatban a lap közli a Rota Romana-
nak a sajtóban nagy port felvert Boni deCastellane 
Gould perben másodfokon hozott ítéletét (1913. évi 
márc. 1.), amely a Bota első tanácsának a házasság 
érvényességét kimondó ítéletét (1911. dec. 9.) feloldja 
és a házasság érvénytelenségét mondja ki «defectus 
consensus») cimén. (Ezen Ítéletről máshol bővebben 
szólunk.) 

IV. A Secretaria Status rovatban az államtitkár-
nak két könyvdedikációra adott válasz-levele követ-
kezik. 

A július 28-iki (12.) szám tartalma : 
I. Az Acta Pii PP. rovatban: Az 1913. júl. 4-én 

kelt pápai breve, mely Peruban az Urubamba nevű 
apostoli praefectura-t «vicariatus apostolicus»-sá 
emeli fel. 

II. A Congregatio-rovat a provinciáé Sedis Apos-
lolicae területén (S. Congreg. Consist.), valamint a 
missiók területén (S. C. Propag.) történt személyi vál-
tozásokat sorolja fel. 

III. A bírósági rovatban : 
1. A Roía líomana-nak a Beynier-de Challunge 

perben harmadfokon hozott ítéletét (1913. apr. 8.) 
olvassuk első helyen, amely a Bota első tanácsának 
másodfokon hozott ítéletét (1912. júl. 17.) helyben-
hagyja és újból kimondja, hogy a szóban levő házas-
ságnak clandestinitas cimén való érvénytelenségét a 
felperesnőnek nem sikerült bebizonyítani. (Ezen íté-
letről részletesen máshol lesz szó.) 

2. Majd a pápai semmisítő széknek, a Signatura 
Apostolica-nak, 1913. jun. 27. ítélete következik, amely 
a szerviták, mint a bolognai «a Fulmine» nevezetű 
templom és az ottani Mária-társulat képviselői, által 
R. Mariotti kanonok ellen egy alapítványi ügyben 
indított perben kimondotta, hogy ezen, a S. Congregatio 
Beligiosa által már másodfokon elintézett perben nincs 
helye a perújításnak. Az ügy lényege abban állott, hogy 
nevezett Mária-Társulat Mariotti kanonoktól vissza-
követelte a társulati templom részére azon 15.000 lírá-
nyi alapítványi összeget, amelynek kamatai 1910. évig 
a társulati templomban («a Fulmine») a templomi 
főünnep költségeire fordíttattak, de amely ünnepet 
Mariotti kanonok 1910. évtől fogva a saját templomá-
ban («Bicreatorio») tartatott meg. Az alapítványt tevő 
nő a kanonoknak azzal adta volt át az összeget, 

hogy míg ő (az alapítónő) él, ő kívánja a kamatokat 
a jelzett célra fordítani, halála után azonban Ma-
riottira bizza. A bolognai érsek a kanonok szabad 
rendelkezési joga mellett foglalt állást és elutasította 
a szerviták panaszát; a felebbezési fórumként Ítél-
kező Congregatio pedig a bolognai érsek hatáskö-
rébe tartozónak Ítélte az alapítvány feletti rendel-
kezési jogot. A Signatura Apostolica azután most ezt 
jóváhagyta és a perköltségekben a feleket egyetem-
legesen elmarasztalta. 

Az augusztus 12-iki (13.) szám tartalma: . 
I. Az Acta Pii PP. X. rovatban: 
1. Egy 1913. jan. 10-én kelt pápai breve, amely 

a Nápolyban 1887-ben létesült a «suffragio sacerdo-
tali» nevű ájtatos papi egyesületet «archisodalitas» 
rangjára emeli fel és neki megengedi, hogy fiókegye-
sületeket aggregálhasson. (Az egyesület célja a papo-
kat haláluk óráján lelkivigaszban részesíteni és a 
megholt papokért imádkozni.) 

2. A Szentatya 1913. jún. 5. üdvözlő levele II. Vil-
mos német császárhoz az ő uralkodásának 25. évfor-
dulója alkalmából. 

3. Üdvözlő levél P. Hiss József szerzetfőnökhöz 
az ő szerzetesi aranyjubileumára. (1913. jún. 25.) 

4. Üdvözlő levél Endrici trienti hercegpüspök-
höz az általa az egyházmegyében megtartott Konstan-
tin-ünnepély sikere felett. (1913. júl. 3.) 

II. A Congregatio-rovatban : 
A) A Congregatio S. Officii 1913. jún. 26. decre-

tuma, amely kimondja, hogy a «Laudetur Jesus Chris-
tus. In saecula. Amen» köszöntéssel járó búcsú 
kiterjesztetik a következő köszöntésre is: «Laudetur 
Jesus et Maria. Hodie et semper». 

B) A Congregatio Consistorialis közzéteszi, hogy 
a Szentatya Turinaz Ferenc nancy-i megyés püspök-
nek a pisidiai Antiochia érseki cimét adományozta. 

C) A Congregatio Concilii egy monitum-ot tesz 
közzé, amely szerint Sarzana és Garbini nevű vi-
lerbo-i áldozópapoknak nincs misestipendiumok gyűj-
tésére engedélyök. 

D) A Congregatio de Religiosis 1913. júl. 11. reso-
lutio-ja, amely kimondja, hogy az akár ünnepélyes, 
akár egyszerű fogadalommal biró szerzetes által szer-
kesztett kéziratok nem képezik a szerzetesnek elaján-
dékozható vagy másképen elidegeníthető tulajdonát. 

E) 1. A Propaganda Congregatio a néhány év 
óta Japán fenhatósága alá tartozó Formosa szigetet 
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és a szomszédos szigeteket kikapcsolja az amoy-i 
apostoli vikariátus kötelékéből és önálló apostoli 
praefektura rangjára emeli (1913. júl. 19.) 

2. Ugyanazon Congregatio a foki-i apostoli hely-
nökségből kikapcsolt egynémely területeket az amoy-i 
vikáriátushoz csatolja. (1913. júl. 19.) 

3. Ugyanazon Congregatio a New-Guinea szige-
ten levő Vilmos-föld apostoli praefectura területét 
két praefecturá-ra osztja fel és az egyiket a Picpus-
lársaságnak adja, míg a másik az Isteni /(/e-társaság-
nál marad. (1913. júl. 25.) 

F) 1. A Congregatio Rituum 1913. febr. 15. de-
cretuma, amely a bourges-i egyházmegye egyik egy-
házának Húsvét után II. vasárnapra régebben enge-
délyezett Szenf-Sír-officium-ra nézve most úgy intéz-
kedik, hogy ez az officium a húsvéti időn kívül is 
elvégezhető legyen. 

2. A Congregatio Rituum 1913. febr. 26. decre-
tuma, mely a Szent-Ferenc-rend egyik olasz provin-
ciájának megengedi azt, hogy a rendtartomány védő-
szentjének (Maria Angelorum a Principatu) ünnepét 
ezentúl aug. 2-án, Portiuncula napján, és pedig ezen 
ünnepnek megfelelő cimmel (Dedicatio S. Mariae An-
gelorum de PortiunculaJ ülhessék meg, az officium 
szövegének némi megváltoztatásával. 

III. A bírósági rovatban: 
AJ a) A Rota Romana 1913. ápr. 16. ítélete, amely 

Wang János és Sang Anastasia kinai lakosok közt 
kötött házasságot «error substantialis de persona 
uxoris» címén érvénytelennek kimondó első fokú 
ítéletet indokaiból jóváhagyja. [A per tényállása ez: 
Wang János özvegy ember, egy, fia által neki ajánlott 
37 éves özvegyasszonyt, kit személyesen nem ismert, 
akart elvenni és barátját megbízta az ezen asszony-
nyal való tárgyalások megkezdésével; de a közvetítő 
nem tudván kieszközölni az ajánlott özvegyasszony 
beleegyezését, egy másik özvegyasszonnyal, Sang Anas-
tasiával kezdett tárgyalásokat, de ezt Wang Jánossal 
nem közölte, hanem csakis ennek fiával, és ez sem 
közölte az asszonycserét az apjával. A tévedés csakis 
az esküvő után tudódott ki, amikor Wang Já-
nos azt látta, hogy a nő, kivel megesküdött, sokkal 
idősebb, mint akit fia ajánlott neki, és ekkor tudta 
meg, hogy valóban mással kötött házasságot, mint 
akivel akart.] 

b) A Rota Romana 1913. júl. 5. közlése, mely 
szerint a Szentatya rendeletéből az őszi bírói szünidő 
ezentúl nem fog novemberig tartani, hanem augusztus 
24-ikétől október 14-ig. 

BJ A Signatura Apostolica-nak 1913. júl. 23. Íté-
lete, amely elutasítja Hospelt Antal kölni lakos sem-
miség iránti keresetét, amelyet a Rota Romana által 
harmadfokon hozott, a felperesnek első házasságát 
érvényesnek kimondó Ítélete ellen intézett a Signatura-
hoz. [A teljes tényállás ez : Hospelt Antal kölni gazdag 
kath. ifjút egy Bernhardt Lujza nevű protestáns nő 
befonta és rávette, hogy házasságkötés esetében neki 

100.U00 márkát biztosítson; az ifjú, szüleinek ellen-
kezése dacára a nővel a polgári házasságot London-
ban valóban 1903-ban megkötötte és nejének az 
igért összeget is nemsokára kifizette, de idővel fel-
ismerte nejének lelkületét és házasság tartama alatt 
is más férfiakkal folytatott erkölcstelen életet, ezért 
tőle polgárilag elvált, majd az egyházi elválasztás 
iránt is keresetet adott be; a kölni szentszék való-
ban érvénytelennek is nyilvánította azon a cimen, 
hogy Hospelt Antalnak, a maga állítása szerint, 
mikor Londonban polgári házasságot kötött, nem 
volt «házasság»-ra, hanem csakis a viszony pol-
gári rendezésére irányuló szándéka, de a házas-
ságvédő mégis rámutatott, hogy ezt a szándékot 
a tanuk nem bizonyították be, a londoni polgári 
házasság tehát egyházilag is érvényes házasságnak 
tekintendő ; a Rota is ezen álláspontra helyezkedett 
két ítéletében (II. és III. fok), amelyek ellen Hospelt 
most semmiségi panaszt tett. A clandestinitas aka-
dálya egyáltalában nem jöhetett számításba azért, 
mert felek hazájukban is már mentesek voltak a 
trienti törvény alól és így más extratridentin helyen 
(ilyen London !) is élvezhették a mentességet.] 

Az aug. 30-iki (14.) szám tartalma a következő: 
I. Az (.(Acta Pii PP. X.» rovatban: 
1.) Egy 1913. júl. 15. breve, amelyben a Szent-

atya a f. évi január 10. brevevel felállított «A suftragio 
sacerdotali» nevű nápolyi archiconfraternilas-nak, 
amely az elhunyt papok lelkeinek segítését tűzte ki 
célul, az eddiginél bővebb búcsúkedvezményt ad. 
Teljes búcsút nyerhetnek: a tagok a felvétel napján, 
továbbá a valamely főpapért vagy papért tartott 
gyászévforduló alkalmával, valamint a társulali 
halottakért tartandó imanapon, ezenkívül azon tagok, 
akik a társulati templomot Karácsony vagy Nagy-
Boldogasszony vagy Szeplőtelen Fogantatás vagy 
Űrnapján vagy egy más, hónaponkint szabadon 
választott napon meglátogatják; a búcsú feltételei a 
rendes búcsúimákon kívül papok részéről az, hogy 
meggyónnak és a szentmisét elmondják, más kleri-
kusoknál pedig, hogy szent gyónás és áldozás vég-
zése mellett szent misét hallgatnak. A papi tagok 
oltárkiváltságot élveznek, bármely napon, ha vala-
mely társulati paptagért miséznek bármely temp-
lomban. A társulathoz tartozó világi hivek november 
2-án teljes búcsút élveznek, részleges búcsúkat pedig : 
ha valamely társulati tagért nyilvános templomban 
imádkoznak, 300 napi búcsút, ha pedig valamely 
társulati tagért tartott gyászistentiszteleten jelenvan-
nak vagy a temetőben az ott nyugvó tagokért imád-
koznak, hétévi búcsút. 

2.) A Szentatya aug. 4-én kelt levele P. Cormier 
Hyacinthus-hoz, a dömések generálisához, amelyben 
a Szent Domonkos-rend reformálása végett f. évi 
aug. 28-ára egybehívott egyetemes rendi káptalan 
alkalmából a káptalan részére összefoglalja a szem 
előtt tartandó főbb elveket, amelyek: 
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a) A szerzetes növendékek megválasztására, neve-
lésére és oktatására nagy súlyt kell fektetni, nem-
különben a terciáriusok vezetésére is. 

b) A növendékek csak olyan tanárokat hallgas-
sanak, kiknek előadásai gyanún felül állanak és akik 
a Szentszék utasításait készek mindenben betartani. 

c) Szerzetesek ne tegyenek közzé semmiféle mű-
vet rendi elüljáróik engedélye nélkül, akik e célra 
kifogástalan tanokat valló cenzorokat alkalmazzanak. 

d) A rend tagjai óvakodjanak új tanok és 
rendszerek hirdetésétől és a bevált régi útról való 
letérésről, mert ezzel, ha nem is jönnek egyenes 
ellentétbe a hittel, de ártanak a lelkeknek, mert az 
újdonság utáni kapkodó lelkeket félrevezetik. 

ej A tudományos grádusokkal biró szerzetesek ne 
törekedjenek magukat a tudomány művelése cimén 
a chorus és más rendi gyakorlatok alól kivonni, és 
ne tekintsék a gradusokat kitüntetések és kényelem 
eszközeiül. 

f ) A Szent Donionkos-rend tagjai a rendjük fő-
foglalkozását képező igehirdetésben törekedjenek 
Jézust és keresztjét hirdetni, nem pedig az emberek 
dicséretét hajhászni. 

gj A Szentatya jóváhagyja örök időkre azt, hogy 
a szerzetes-növendékek nem egy-egy rendházba, 
hanem a rendi provinciába kebeleztessenek be. 

II. A Congregatio-royaiban : 
AJ A S. Congregatio Consistorialis közzéteszi, 

hogy az oran-i egyházmegye (Algir) székesegyháza 
ezentúl nem az oran-i St. Louis-templom, hanem az 
ottani új Sacré Coeur-templom lesz. Egyben közli a 
Congregatio a júl. 4-től aug. 19-ig történt püspöki 
confirmatiokat. 

BJ A «S. Congregatio de Propaganda Fide pro 
negotiis ritus orientális» (a Propaganda alosztálya) 
1913. aug. 18. datummal dekretumot tesz közzé, 
amellyel Canadá-ra nézve 10 évre mégállapítja az 
ottani latin szertartásúak és ruthének közt, a latin 
püspökök és a (a mult évben kirendelt) ruthén püs-
pök közt való viszony szabályait és pedig: 

1.) A ruthén püspökről. A kanadai ruthén püspök 
(Winipeg székhellyel) kinevezése a Szentszéknek van 
fenntartva; ő az összes kanadai ruthének püspöke, ki 
nem tartozik metropolita alá, hanem egyenesen a 
Szentszék alá, amelyet vele szemben az ottani apos-
toli delegátus (Ottava) képvisel. A ruthén püspök 
legalább ötévenkint köteles bejárni egész Kanadát 
és a ruthén missiókat megvizsgálni és minden öt 
évben köteles a missiók állapotáról jelentést tenni 
az apóst, delegátusnak. A latin püspökökkel szemben 
felmerülendő vitás kérdésekben az apostoli delegátus, 

felebbvitelben pedig («in devolutivo» solum) a Szent-
szék dönt. 

2.) A ruthén papságról. A ruthén püspök töre-
kedjék mielőbb szemináriumot állítani ruthén papok 
nevelése végett; addig is a latin szemináriumban 
nevelendők fel a ruthén növendékek. A ruthén pap-
növendékek mind kötelesek Ígéretet tenni a coeli-
batus örökös megtartására nézve és csakis nőtlenek 
szentelhetők fel papokká. A már felszentelt ruthén 
papok is csak úgy működhetnek Kanadában, ha 
vagy nőtlenek, vagy gyermektelen özvegyek és más-
kép kifogás (politikai pártoskodás stb.) alá nem 
esnek. A ruthén püspök dolga az alája tartozó 
missióállások betöltésekor, míg saját nevelésű papjai 
nincsenek, a galíciai vagy a magyar püspököktől 
coelebs vagy özvegy papot kérni, aki csak a Propa-
ganda külön engedélye mellett alkalmazható. Az 
ilyes hivás, illetőleg a Congregatio engedélye nélkül 
Kanadába kivándorló papnak a ruthén püspök nem 
adhat semmiféle funkcióra, még misemondásra sem 
engedélyt. A Kanadában működő európai ruthén 
pap megtartja kapcsolatát régi megyéjével, de míg 
Kanadában van, egyedül a kanadai ruthén püspök 
alá tartozik, ő nélküle még haza sem hívható. 

A Kanadában alkalmazott ruthén missionáriusokat 
a kanadai ruthén püspök bármikor elmozdíthatja, 
de felebbvitel («in devolutivo») lehetséges az apostoli 
delegátushoz és a Szentszékhez. A ruthén püspök 
állapítja meg a stóla nagyságát. Azon latin papok, 
akik pápai engedéllyel (Propag. Congr.) a ruthén 
rítusra áttérnek, a ruthén püspök joghatósága alá 
tartoznak. A Congregatio buzdítja a püspököket, 
hogy, ha vannak fölös papjaik, azokat bocsássák a 
ruthén püspök rendelkezésére. Az ilyen engedéllyel 
áttérő szerzetes papok szerzetesi dolgaikban továbbra 
is rendi elöljáróiktól függnek, a többi dolgokban 
(lelkipásztorkodás, ruthén ritus) a ruthén püspöktől. 
A ruthén hivek felett a joghatóságot a ruthén püs-
pök gyakorolja, de ő ruthén állomás és pap hiányá-
ban latin papra is rábízhatja a ruthén híveket, a 
latin püspök tudtával, de viszont az is lehetséges, 
hogy a latin püspökök ruthén papokra bizhassák 
híveiket, ahol nincsen ruthén pap. 

3.) A ruthén hívekről. Ruthén templom és pap 
nem létében vagy a ruthén templom nagy távolsága 
miatt a ruthének élhetnek a latin ritus szerint, de 
ez nem jelenti a ritusváltoztatást. A ritusváltoztatásra 
(a ruthénról a latinra) az engedélyt a Kanada-ban donii-
cialiatusoknak csak a Propaganda adhatja meg; de ha 
az ilyenek Európába visszatérnek, joguk van kérel-
mezni a Szentatyától az engedélyt a ruthén ritus újból 
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való gyakorlására. Latin papnak szigorúan tilos vala-
mely ruthént rávenni a latin ritus követésére. A ruthén 
hivek gyónhatnak latin papnál mindenütt, míg a 
latinok a ruthén papnál csak ott, ahol a ruthén 
rítusnak missióállomása vagy temploma van; de ez 
a hatalom nem vonatkozik a censurákra. A két 
ritusbeli hivek kölcsönösen szentáldozáshoz járulhat-
nak, de csak egy szin alatt, egymás templomaiban, 
rendszerint a templom rítusában, de szükség esetén 
az áldoztató pap kioszthatja a nem a saját rítusa 
szerint consecrált kenyérszint (azymus vagy fermen-
tatus). A húsvéti áldozáshoz kiki a maga rítusa sze-
rint és pedig az illetékes lelkésznél köteles járulni, 
ez a szabály áll sürgős szükségen kívül a viatikumra 
nézve is. Vegyes ritusú családokban a temetési jogot 
és temetési jövedelmeket illetőleg a halott személy 
rítusa irányadó. Az ünnepeket és böjtöket illetőleg 
a ruthének követhetik a helybeli szokást. De vasár-
nap és a közös ünnepeken kötelesek saját templo-
mukban részt venni az istentiszteleten. 

4.) A vegyes ritusú egyének házasságáról. Vegyes 
ritusú hitvesek közül a nő a házasság tartama alatt 
követi a férj rítusát, de ez nem tekinthető rilusvál-
toztatásnak. A Ne temere decretum kötelezi a vegyes 
ritusú házasulandókat, de a házasság benedictiója a 
férfi rítusa szerint és papja által történik. Ha fel-
mentés szüksége merül fel, a felmentést megadni 
vagy kérni a mennyasszony püspöke jogosult. A gyer-
mekek mindig az apa rítusát követik; a tényleg és 
szükség esetében jogosan is a másik ritus papja által 
végzett keresztelés nem idéz elő ritusváltoztatást. 

C.J A S. Rituum-Congregatio 1913. aug. 18. reso-
luciójával kimondotta, hogy a Pontificale Romanuni-
ban a templom-consecratio alkalmára előírt, a szent 
ereklyék előtt elvégzendő vigília (Nocturni et Matu-
tinae) zsoltáraiképen nem az új Breviárium szerinti 
feriális zsoltárok, hanem a Commune Martyrum 
zsoltárai veendők a 3-ik oratióval, a nevek elhagyása 
mellett. 

IV.) A birósági rovatban a Rota Romana-nak 
1913. máj. 5-én két firenze-egyházmegyei plébános 
közt a plébániai határok ügyében hozott Ítélete van 
közölve, amelyről más helyen lesz szó. 

Konstant in- jubi leumi ünnepé ly az Ara-
Coel i t emplomban . A római Capitolium-dombon 
álló ősrégi Ara-Coeli nevű templomban, amely Juno 
Moneta templomának helyén áll, van egy kupolával 
ellátott, szabadon álló nyolcszögű mauzoleum-kápolna, 
amelyben az oltár felett szent Ilona császárné por-
phyr-sarkophagja látható. Történetkritikailag ugyan 
nem bizonyítható az be, hogy szent Hona teste Ró-
mába került, de az ájtatos hagyomány így tartja; az 
bizonyos, hogy az Ara-Coeli klasszikus helyen áll és 
telve van ősrégi épületrészekkel, minők például antik 
oszlopai (22) stb. 

Ebben a templomban az idén szent Ilona ünne-
pén, aug. 18-án és a megelőző három napon, nagy 

ünnepélyességgel ülték meg a szent császárnőnek 
emlékét a rómaiak és a templomot birtokló szent 
Ferenc-rendi szerzetesek. A délutáni istenitisztele-
teken és szentbeszéden, főleg 18-án, az ájtatoskodók 
és a nézőközönség ezrei lepték el még a templom 
környékét is, az egész Capitolium-ot, a Piazza Ara-
Coeli-t, az ismeretes capitoliumi és ara-coeli-i lépcső-
ket, amelyekről az ott ketrecekben gubbasztó sasok-
nak és farkasoknak mindig akad szemlélőjük. 
A 18-diki délutáni istenitisztelet végén körmenet 
volt, melynek folyamán a franciskánusok római 
tartományfőnöke adott a nagy keresztereklyével 
áldást az óriási tömegre, amely az egyház és a 
pápa éltetése közben oszlott szét. 

Az albanoi restaurált bazi l ika fe l szente-
lése . Rómától délre a hegyek közt fekszik Albano 
város, egyike Latium legrégibb városainak. Itt volt 
a császároknak nyaralója Tiberius, Caligula, Nero és 
Domitianus alatt, innét régi neve: Albanum Caesaris. 
A keresztények is már az első századok óta meg-
vetették itt lábukat; Nagy Konstantin idejében épült 
fel az a bazilika, mely 465 óta székesegyháza volt 
az ez évben alapított püspökségnek. A régi székes-
egyházat a VII. században tűzvész pusztította el, de 
ismét felépült, most pedig újra restaurálták, a fel-
szentelés augusztus 31-én történt, és ezzel kapcsolat-
ban Albano-ban egy hétig Konstantin-ünnepet tar-
tottak a bazilikában. A jubileumi ünnepség Al-
bano kapuinál a Santa Maria della Stella című 
kármelitatemplom alatt levő, római kori katakombá-
ban kezdődött, ahonnét körmenetben vonult a papság 
és a hivősereg a székesegyházhoz. A körmenetet 
Agliardi biboros, Albanonak suburbicarius püspöke, 
vezette és ő intonálta a restaurált székesegyházban 
a Te Deum-ot és pontifikálta a szentmisét. 

III . T U D O M Á N Y O S C I K K E K , e/o <*> <*> <*> 

e/o K Ö Z L E M É N Y E K , É R T E K E Z É S E K 

A természettudományok szerepe a világ-
nézet felépítésében. 

A hagyományok rombolói, a természetfeletti rend 
ellenségei, a Galilei-körök, a monista szövetségek, az 
Úttörő-társaságok, az új nevelés és tanítás szükséges-
ségének hirdetői minden bizodalmukat a természet-
tudományos műveltség terjesztésébe vetik. Úgy vélik, 
hogy a természet rácáfol a természetfelettire ; a szün-
telen keletkezés és elmúlás a teremtésre ; a vak 
szükségszerűség a Gondviselésre, az anyagnak fel-
fedezett erői a szellem önállóságára, a világnak ön-
magában való elégségessége az Istenre. Mi különösen 
tanúi vagyunk e meggyőződésnek! Egy kis anyag-
elvűség és a világnak felszínes vizsgálata és szemlé-
lete mindig megtermi a maga egyoldalú, de annál 
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türelmetlenebb irodalmát és hitvallását; annál vak-
merőbb általánosításait. 

A történelem azonban folyton kicsúfolja ezeket 
a sokat ígérő törekvéseket. Az anyagelvüség, a ter-
mészetimádás félszeg és nyers korszakaira rendesen 
igen ideális, igen eszményi és szellemi áramlatok 
következnek. A görög világ bölcselete a legtúlzöbb 
anyagelvúséggel kezdődött és a legelvontabb esz-
ményi irányzatban végződött. (Plotinos.) A Newton, 
Kepplerrel megindult mechanikus világfelfogás Spi-
noza és Leibnitz pantheizmusába, illetve panpszi-
chizmusába csapott át. A francia forradalom durva 
bölcselete ott és Németországban is a szellem roman-
tikájává finomult. A XIX. század közepének [Vogt, 
Büchner, Moleschott) lázongó anyagelvűsége Wundt 
iskoláján keresztül az újabb kantianizmushoz, az új 
Fichte- és Hegel-féle bölcselethez jut el és egyúttal 
Amerikában, Angliában, Franciaországban és Német-
országban megindul a vallásos életnek és a vallásos 
léleknek, mint a mindenség egy nagy értékének, 
olyan vizsgálata és tanulmányozása, amilyenre eddig 
még példa nem volt. Pierce, Mgers, W. James, 
Bergson, Boutroux, Eucken és mindezeknek tanít-
ványai olyan szellemi értékekre, erőkre nyitottak rá, 
amelyek az anyagelvü, a pusztán természettudomá-
nyos szemlélet előtt zárva voltak. 

Nem csoda tehát, ha ma a bölcseleti gondol-
kodás belátja, hogy a világ igen színes és igen gaz-
dag valóság ; a természettudományos szemlélet pedig 
szintén meggyőződik arról, hogy az egész természet-
tudomány a nagy mindenségnek csak egyik metszete, 
az emberi tapasztalatoknak csak egyik köre, amelye-
ken kívül még sok-sok érték van. Sőt a természet-
tudományos gondolkodás arra is rájön, hogy a saját 
maga körében is óvatosnak kell lennie, mert a ter-
mészetről alkotott képei egyre módosulnak, egyre 
finomulnak és úgylátszik maga a természet az emberi 
szellemhez nagyon hozzásimul, hozzáidomul, úgyhogy 
a természetről felvett fényképeinken a szellem mun-
kája is remekel a maga művészetével, hozzáadásával. 
Más szóval, amit mi természetnek nevezünk, az nem-
csak a természetnek, hanem az emberi szellemnek 
is levonata. 

Ám, ha a dolog így van, ha a természettudo-

mányban is valamikép a lélek a maga természetét 
és erőit fejti ki, akkor — úgylátszik — a természet-
tudomány többé nem alkalmas arra, hogy az anyag-
nak és csak ennek legyen értelmezője. Ellenkezőleg 
ép az anyag siklik ki a maga titkos mivoltával a 
természettudós szemei elől, midőn az a különféle 
feltevések és magyarázatok keretébe egyszerűen 
beilleszkedik, midőn az elgondolások hálójába magát 
megfogni engedi. 

Ez a tapasztalat sok mindenféle gondolatot vál-
tott ki. 

Ismét előtérbe léptek Kant elvei, aki azt taní-
totta, hogy mi a mindenséget, illetve annak benső 
mivoltát, a magvát és annak rugóit azért nem ismer-
hetjük meg, mert mihelyt a külső világ megismeré-
sünk körébe lép, azonnal ráütjük szellemi életünk 
bélyegét és azonnal meghamisítjuk a nyers valóságot. 

Mások e gondolatot tovább fűzték 1 Elemezni 
kezdték érzeteinket, tehát megismerésünk legelemibb 
feltételeit és rájöttek arra, hogy érzeteink egyrészt 
igen durvák és a valóságot csak bizonyos határok 
között fogják meg, másrészt kevés is a mi érzék-
szervünk, mert az állatoknál, pl. a madaraknál, a 
halaknál, növényeknél olyan képességekre, szervezeti 
tökéletességekre bukkanunk, amelyek az embernél 
hiányzanak. Több tehát a valóság, mint a mennyit 
mi belőle kimerítünk. 

Még tovább mentek. Elemezni kezdték magát 
az anyagot, az anyagnak utolsó anyagi részecskéit, 
parányait. És most tárult csak fel a titkok titka. 
Nyilvánvalóvá lett, hogy az anyag igen finom és 
igen gazdag valóság. Több mélység és gazdagság van 
a végtelen kicsinységek világában, mint a végtelen 
nagyságok birodalmában. Űj fizika, új kémia, szóval : 
új természettudományok előtt állunk. Minden tudo-
mány a valóságnak csak bizonyos állapotára, mére-
teire, kereteire illik. Minden törvényszerűség csak 
bizonyos korlátok között érvényesül. 

Mi következik ebből? Bizony lehet helytelen és 
helyes levezetésekhez eljutnunk. 

íme, R. H. Francé a «Probleme unserer Zeit, 
Beiträge zur Geschichte der Gegenwart» c. vállalat 
6. füzete gyanánt «Wert und Unwert der Natur-
wissenschaft» címen írt és bár nem örülünk neki, 
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állást foglal azon meggyőződés ellen, hogy a ter-
mészettudomány alkalmas a világnézet képzésére. 
Nem örülünk fejtegetéseinek azért, mert a pragma-
tizmus nyilvánvaló hatása alatt az tanítja, hogy 
semmiféle igazság, tehát természettudományos igazság 
sem létezik. 

A világon minden viszonylagos alakban jelenik 
meg számunkra. Az igazságok a mi igazságaink, 
emberi igazságok. A tér és idő is csak emberi tér és 
emberi idő. Az anyag látszat, amely mögött más 
értékek (elektronok, mozgás) rejlenek. Minden csak 
mozgás és valami ellenállásnak legyőzése. Továbbá 
a világ és a világban az ember is útban van. Fejlő-
dés alatt állunk. A fejlődés vége beláthatatlan. Min-
den, amit értelmünk kigondol, csak arra szolgál, 
hogy utunkban elkalauzoljon, eltájékoztasson. A ter-
mészettudomány is csak kalauz, csak egy útmutató. 
De amint egy hegyre számtalan vonalban juthatok 
fel és egy útnak sincs abszolút értéke, úgy egy igaz-
ságnak sincs feltétlen és elmúlhatatlan ereje. Mit 
akarunk tehát a természettudományokból bálványo-
kat felállítani? Miért bizunk abban, hogy a kezdet 
és a vég, a szükségesség és a szabadság, az anyag 
és a szellem nagy kérdéseit ép a természettudomá-
nyok oldják meg, mikor annyi út vezet a magasla-
tok felé. 

A természettudomány sem a hitnek, sem a hitet-
lenségnek nem lehet eszköze. A hit épúgy felmutat-
hat nagy természettudósokat, mint a hitetlenség. 
«Sőt, lia a természettudósok ismeretelméleti kikép-
zésben részesülnek, akkor rendszerint hivőkké válnak.» 
(42. o.) 

A kiválasztás elméletének egyik feltalálója Sir 
Wallace meggyőződésesen vallja a lélek létét; Johan-
nes Reinke hivő protestáns; a Keplerbund számos 
kiváló tagja a keresztény metafizikát vallja. «Darum 
ist es verständlich,... warum derzeit viel mehr Natur-
wissenschaftler in ihrem Herzen Katholiken und vor 
allen Theosophen sind, als der Öffentlichkeit bewusst 
ist.» Hányan vannak, folytatja Francé, akik minden 
színvallástól tartózkodnak, nyilván azért, mert a ter-
mészettudománynak nincs igazi benső ereje a világ-
képnek felállítására. Helytelen tehát az a nézet, hogy 
a természettudományos nevelés más nemzedéket, 
főleg más kulturát, más embereket fog nevelni. Hogy 
az fogja nyújtani a «teljes igazságot» és száműzi a 
«metafizikai agyrémeket». Amíg a természettudomány 
csak ígéreteket ad és a természet ismerete valakiben 
felületes, addig alkalmas arra, hogy elkápráztasson 
és szenvedélyeket lángra gyújtson. De ha azután 
magából a természettudományos lélekből kielégítet-
len kételyek sarjadzanak, akkor azokra nem ad fele-
letet és a metafizikai gondolatok ismét előtérbe lép-
nek. Akkor ismét a «ha» és a «vájjon» válnak úrrá! 
Akkor ismét halljuk a kifejezést: «Szivünk legmélyebb 
rejtekében érezzük» ; és «a legvégső és legfőbb» után 
nézünk és új természetfeletti gondolatokat alkotunk. 

Francé korunk két érdekes jelenségére a theo-
sophikus mozgalomra és a Monistenbund-ra mutat 
rá és mindakettőben a természettudománnyal elé-
gedetlen és feljebb törekvő vágyak és gondolatok 
tudatalatti vagy tudatos erejét szemléli. 

A theosophisták vallásos alapjellegű lelkek, akik 
azonban sem vallásos fogalmaikban, sem a természet-
tudományos ismereteikben lelki kielégülést és meg-
nyugvást nem találnak. Tudjuk, hogy főleg a pro-
testáns vallás hivei között aratnak a thesophisták. 
A spiritizmus, a Christian Science is oly szellemi 
mozgalmak, amelyek a nyugtalan lélek vergődéséből 
fakadnak. 

De a monizmus hiveit is ez a belső elégedet-
lenség jellemzi. «A természettudományos elem náluk 
is egyre jobban háttérbe szorul, hogy új vallásos 
képzeteknek adjon helyet.» (46. o.) «A papos ember» 
típusa verődik ki rajtuk és mint Häckel legújabb 
működéséből látjuk, elfogja őket is a lelkipásztor-
kodás szelleme. Ók is testi és lelki orvosok kíván-
nak lenni. 

Francé levonja a végső következtetést: a termé-
szettudomány nem való a világnézet kialakítására! 
A hagyományok elleni nagy harcot — reményli — 
a vallástörténelem fogja megvívni és nem a természet-
tudomány. 

Mi kapva-kaphatnánk ezeken a gondolatokon, 
hogy a mi természettudományos rikkancsainkkal 
könnyebben elbánhassunk és a saját embereik val-
lomásait vágjuk fejükhöz. De nem tesszük! A vég-
leteknek és a szenvedélyeknek a keresztény bölcselet 
nem barátja. 

Francé helytelen bölcseleti fogalmakból indul 
ki, a fejlődéselméleten és a kantianizmuson felnőtt 
pragmatizmus téveszti meg őt. A pragmatizmus a 
világ fejlődéséből, folytonos elváltozásaiból, a szel-
lemi, erkölcsi és társadalmi eszmények múlandósá-
gából azt a következtetést vonja le, hogy semmi nem 
állandó, semmi önmagához nem hasonló. Minden 
valami felé halad; és e haladás közben az akarat, 
a vágy eszközöket keres saját érdekeinek elérésére. Az 
értelmet és az értelmi igazságokat is az akarat e 
célból nemzi. Nincs az értelemnek magában értelme ! 
Az értelem az akarat eszköze! Hasonlókép az igaz-
ságok, a tudományok is! 

Én ezen álláspont ellen sok írásomban küz-
döttem. Kimutattam, hogy ismereteink tökéletlensége 
és fogyatékossága még nem jelenti azt, hogy nincs 
bennük igazság és azért mulandók. Ismereteink 
magukban hordozzák az érés és a belső fejlődés 
csiráját. És ha soha nem lennénk is abban a hely-
zetben, hogy a valóság világát maradék nélkül meg-
oldjuk, abból sem következnék az, hogy ismereteink 
önmagukban véve, hamisak és ellentmondóak. Mert 
ha egy tökéletesebi) lény többet és pontosabban lát 
és ismer is meg a világból, mint mi, az ő látása 
nem zárja ki, nem rontja le a mi látásunkat és 
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ismereteinket, hanem csak kibővítve és elmélyítve 
szemléli azt, amit mi hiányosan, szakadozottan isme-
rünk. Mi csak ex parte cognoscimus. Ha Francé 
következetes maradna álláspontjához, akkor még a 
vallástörténelmi megismerésnek sem volna szabad 
valami nagyobb jelentőséget tulajdonítania. Mert 
ugyan hol van több esetlegesség, a természetben-e, 
vagy a szellem műveiben! Bizonnyára az utóbbiban. 
A természetet lehet általános törvények (természet-
törvények) alá foglalni, de a szellemi élet jelenségeit 
nem. Következőleg, ha a természettudományos meg-
ismerés nem alkalmas világnézet alkotásra, akkor a 
vallásbölcseleti elmélkedések sem. 

De világnézetet az ember mindig alkot magá-
nak, akár a természettel, akár a szellem jelenségei-
vel (irodalom, történelem, művészet, vallás) foglal-
kozzék is. Tehát mind a kettőben van arra erő és 
benső rátermettség, hogy az ember lelkét a tér és 
idő, a kezdet és a mulandóság határain túl emelje. 
Mind a kettő oly tulajdonságokat, titkokat rejteget 
méhében, amelyek az ember sejtéseit az adott világ 
korlátain túl is kiterjesztik. A természet nélkülözi a 
szellem képességeit, a szellem az anyagét. De az em-
ber mind a kettőt önmagában egyesíti és érzi, hogy 
ennél is, amannál is egyrészt gazdagabb, másrészt 
azonban rájön arra is, hogy mind a kettő tulajdonsá-
gait nem a maga egész bőségében, kiterjedésében és 
mélységeiben birja. Innen sarjadzanak metafizikai 
szemléletei, innen táplálkoznak a végső dolgokra 
vonatkozó gyengéd aggodalmai és a kezdetre, az 
eredetre visszatérő kutatásai; szóval a világnézet 
legfinomabb szálai. 

Bármily kecsegtető volna tehát Francéval és sok 
modern «szimbolikus» természetbölcselővel (pl. 
Poincaré) azt mondani, hogy a természettudomány 
nem nyújt világnézetet, azért ne hangsúlyozzátok 
folyton a természettudományos megismerést, mint 
minden előitéletek megölőjét, mi mégis a természet-
tudományok nagy lelket tágító és szivet nevelő ere-
jét hangsúlyozzuk. A természet és a vallás, a kül-
világ és a kegyelem mindig egymásra támaszkodtak 
és egymáson épültek fel. A természetben Isten nyomai 
ragyognak. A természet a szellemre hat, a szellem 
viszont a természetre nyomja bélyegét. A kettő egy-
ségbe olvad és a kettő együtt adja az egész nagy 
mindenséget. Ezt nem lehet tagadni, mert hisz a 
legvallásosabb szivek, mint assisi szent Ferenc, a 
természetnek is nagy szeretői voltak. A tényeket nem 
lehet alaptalan feltevésekkel megcáfolni. 

A természet nevelheti és érlelheti a bölcs embert ; 

a természet kiképezheti a harmonikus embert, de a 
természet nyújt ezernyi indítást a vallásos, a világ-
nézettel igazán eltelt ember számára is. 

A keresztény bölcselet sohasem félt sem a ter-
mészettől, sem a természettudománytól. Ismervén 
úgy a természetnek, mint a szellemnek képességeit, 
a kettőt egymással össze nem keverte és tévedésekbe 
nem esett. 

Azért nem mondjuk sem a Galileistáknak, sem 
az Úttörőknek, menjetek Francéhoz és tanuljátok 
meg, mi is az a természettudomány! Tévedést tanul-
nának. Inkább azt mondjuk, hatoljatok igazán a 
természet titkaiba és őszintén tanulmányozzátok 
annak erőit és látni fogjátok, hogy a szellem több, 
mint az anyag és az anyag nem szellem. Ha tehát 
egyoldalúan az anyagot bálványozzátok, helytelen 
világnézetre tesztek szert; ha viszont valaki túlzóan 
mindent átlelkesítene, az is tévedne; de aki a kettőt 
együtt veszi, összenézi és a kettőre építi fel világ-
szemléletét, az az igazságot látja. 

Ily értelemben a természettudomány a világkép 
kialakításának egyik eleme. 

Trikál József dr. 

"Euthanasia. 
I. közlemény. 

Tartalom: 1. Bevezetés. A kérdés időszerűsége. 2. Az öngyilkosok 
euthanasiája . 3. A mérsékelt euthanasia. 4. A gyilkos euthanasia. 
Monista törvénytervezet a betegek megöléséről. 5. Ezen tervezetnek 
bírálata a keresztény erkölcstan és a kul tura szempontjából . 

6. Punctio cordis. 

1. A monisták f. é. május havában nagyarányú 
euthanasia-propagandát kezdtek. «Das monistische 
Jahrhundert» nevű folyóiratuk májusi száma egy 
törvénytervezetet hozott nyilvánosságra, mely állítólag 
a súlyos betegeknek javát akarja szolgálni. A ter-
vezel ki akarja vívni a beteg ember számára a 
jogot, hogy magát megölethesse, az orvosoknak 
pedig, hogy a gyógyíthatatlan betegeket kívánatra 
láb alól eltehessék. A tervezet mellett a monisták 
eddig csak a saját körükben agitálnak, a mozgalom 
azonban idővel szélesebb medret is váj magának. 

Időszerűnek tartom tehát szóvá tenni, miben is 
áll ez az euthanasia és mit itél róla a keresztény 
erkölcstan. 

2. Az ember természetszerűleg irtózik a fájdalom-
tól. Nem csoda, lia még meghalni is lehetőleg kevés 
fájdalommal szeretne. 

Az öngyilkosoknál ez a vágy nagyon is nyilván-
való. A római és görög öngyilkosok langyos fürdőt 
vettek és úgy vágták fel ereiket, mert így aránylag 
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fájdalom nélkül lehetett elvérezni. Cleopatra hóna-
pokon át a saját szolgaszemélyzetén tanulmányozta, 
mely méreg öl a legkevesebb fájdalommal, míg 
végre rájött, hogy a kis nílusi kígyónak marása fáj-
dalom nélkül elaltatja az embert — örökre. Tavaly 
Bécsben egy szerencsétlen ember egy úthengereié 
gép alá feküdt, hogy hamar, kevés fájdalommal 
múljon ki e szomorú világból. Anna Karenina s az 
ö utánzói a száguldó mozdony elé vetik magukat, 
mert tudják, hogy az a szörnyeteg egy pillanat alatt 
végez a törékeny emberi testtel. Nemrég egy buda-
pesti orvos a maga tudományának szabályai szerint 
először érzéktelenitette testének egyes pontjait és 
csak azután vágta fel ereit ezeken az elzsibbadt 
pontokon.1 Ez az öngyilkosoknak az euthanasiája. 

3. Amint magunk is irtózunk a fájdalomtól, úgy 
azt sem szeretjük, ha embertársaink szenvednek és 
gyötrődnek. Azért imádkozunk az elhunyt hívekért, 
hogy a gyötrelmek helyéből mielőbb kiszabaduljanak. 
Az Úr Jézusnak, mikor agóniája bekövetkezett, 
ecetet és epét nyújtottak, hogy fájdalmait csillapít-
sák; de tudjuk, hogy ő az euthanasia jótéteményé-
ből nem kért. Mikor Fisher, a nagy angol vértanú, 
a kínpadra ment, övéi egy pohár erős bort nyúj-
tottak neki, nyilván azzal a szándékkal, hogy az őt 
elkábítsa; ő azonban az Úr Jézus példájára hivat-
kozott s az italt udvariasan visszautasította. Eutha-
nasia volt az is, mikor Plautilla egy kendőt nyújtott 
szent Pál apostolnak, hogy azzal szemét bekösse s a 
lefejezés borzalmas részleteit, lefolyását ne lássa. 
Az euthanasia kategóriájához tartozik Veronikának 
szép cselekedete is, melyért az Üdvözítő oly kedves 
módon megjutalmazta. 

Hogyha emberi dolog irtózni a fájdalomtól, még 
inkább irtózik tőle az elpuhult modern ember. Azért 
igen gyakori eset, hogy a mai ember, mikor halá-
losan beteg, arra kéri az orvost, hogy alkalmazza a 
könnyű meghalás művészetét (euthanasia), vagvis 
morphium által zsibbassza el, vegye el eszméletét, 
hogy a fájdalmakat ne érezze s így csendesen múljon 
ki e világból. 

A monisták tervezetében nem erről az eutha-
nasiáról van szó, de mi mégis szóvá tesszük, még 
pedig nemcsak a teljesség kedvéért, hanem főleg 
azért, mert ez az orvosi eljárás manapság igen 
gyakori és a lelkésznek is többször kell azzal szem-
ben állást foglalnia. 

A keresztény erkölcstannak semmi kifogása 
nincs az ellen, ha a betegnek fájdalmait alkalmas 
szerekkel csillapítják. Azonban akkora adagokat 
adni be a morphiumból, hogy a beteg eszméletét is 
elveszítse s így haljon meg, nem szabad. Ez annyi 
volna, mint megrövidíteni a betegnek szellemi életét 
épen abban a pillanatban, mikor arra a legnagyobb 

1 Epikur, aki egész életében vízzel keverte a borát, 
mikor agonizálni kezdett, tiszta borral holtrészegre itta le 
magát, hogy lehetőleg fájdalom nélkül haljon meg. 

szüksége van, hogy p. o. Istent kiengesztelje, magá-
nak érdemeket szerezzen stb. «At non licebit me-
dico — írja Lehmkuhl — moribundum inebriare, 
neque aliis mediis usu rationis private, ne aegrotus 
dolores sentiat alque sine doloris conscientia dé-
cédât. Nam si umquam, in tali tempore necessa-
rium est, tit homini servetur facultas merendi seseque 
cum Deo reconciliandi ; iramo privatio usus rationis 
tunc aequaret prorsus vitae abbreviationem, saltern 
si ita privaretur ratione, ut in hoc statu decedere 
deberet aegrotus».1 

Azért tehát addig, amíg a beteg lelki ügyeit nem 
rendezte (szentségek felvétele), eszméletétől meg-
fosztani semmi esetre sem szabad. A lelkész igye-
kezzék ilyen esetekben az euthanasia alkalmazását 
megakadályozni. 

IIa a beteg meggyónt, megáldozott és mindent 
elvégzett, amit az Egyház előír, akkor a rendesnél 
nagyobb adagokat is lehet neki beadni a morphium-
ból, hogy fájdalmai csillapuljanak, vigyázni kell 
azonban, hogy emiatt eszméletét tartósabban el ne 
veszítse. 

Ha a beteg a maga lelki ügyeit rendbehozta és 
attól lehet tartani, hogy nagy türelmetlenséggel, 
zúgolódással vagy rossz gondolatokba való beleegye-
zéssel halálos bűnt követhet el, akkor ezen mérsé-
kelt euthanasiának (a gyilkos euthanasiáról még 
nincsen szó) alkalmazását el lehet nézni, de ki-
fejezetten helyeselni nem szabad. «Solum quoad 
moribundos — írja Noldin — qui sunt in periculo 
graviter peccandi, illa praxis non positive permitti, 
sed silentio tolerari potest».2 

Megjegyezzük, hogy nem hősies dolog az eutha-
nasiával élni. Az erős lelkű keresztény ember teljes 
öntudattal akarja befejezni földi pályafutását. Agó-
niájának szenvedéseit Istennek ajánlja fel s ezáltal 
vagy engeszteli az igazságos Istent, vagy érdemeket 
szerez nagyobb égi dicsőségre. 

4. Ezek után térjünk át a gyilkos euthanasiára. 
Egy Roland Gerkan nevezetű monista, saját 

szenvedéseinek súlya alatt, halálos ágyán arra a 
gondolatra jött, hogy erkölcsi kötelessége (sic!) szen-
vedő embertársait hasonló gyötrelmektől megmen-
teni és megtenni az első lépést az emberölő eutha-
nasia kivívására. Meg is szerkesztette az euthanasiá-
ról szóló törvénytervezetet és azt további eljárás 
céljából Ostvvaldnak, a monisták fejének, küldötte 
meg, aki azt teljes mértékben magáévá tette. 

A tervezetnek főpontjai a következők. 
1. Aki gyógyíthatlanul beteg, joga van az 

euthanasiára, vagyis arra, hogy az orvos segítsen 
neki meghalni (Sterbehilfe). 

2. §. Hogy megállapittassék, van-e joga az illető 
betegnek az euthanasiára, meg kell keresni az ille-
tékes bíróságot. 

1 Lehmkuhl, Theol. Mor., 1910, I. 893. 
2 Noldin, Summa theol. mor., 1908., I. 345. 
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3. §. A folyamodvány alapján a biróság elrendeli 
a betegnek megvizsgálását, melyet a bírósági orvos 
két más specialistával együtt végez. Ha a beteg 
kívánja, a vizsgálathoz más orvosokat is meg lehet 
hívni. Ezen orvosi vizsgálatnak a folyamodvány be-
nyújtása után legkésőbb egy héttel kell történnie. 

4. §. A vizsgálatról felveendő jegyzőkönyvben 
fel kell tüntetni, vájjon a jelen volt orvosoknak 
tudományos meggyőződése szerint valószinűbb-e a 
betegségnek halálos kimenetele, vagy pedig a tartós 
meggyógyulás. 

5. §. Ha az orvosi vizsgálat alapján meg lehet 
állapítani, hogy a betegség minden valószínűség 
szerint halálos kimenetelű lesz, a biróság megítéli a 
betegnek az euthanasiához való jogot. Ellenkező 
esetben a betegnek folyamodványa elutasittatik. 

6. Aki a beteget annak kifejezett és világosan 
nyilvánított kívánatára fájdalom nélkül megöli, nem 
büntettetik, ha a betegnek az euthanasia joga az 
5. §. alapján megítéltetett, vagy ha utólagos vizsgá-
lattal meg lehet állapítani, hogy az illető gyógyít-
hatlan beteg volt. (!) 

7. §. Aki valamely beteget annak kifejezett és 
kétségtelen óhaja nélkül megöl, fegyházzal büntet-
tetik. 

8. §. Ami az 1—7. §§.-ban mondatott, azt a nyo-
morékokra is kell alkalmazni. 
(Folytatjuk.) Jehlicska Ferenc dr. 

A legrégibb keresztény missiók Közép-
Ázsiában. 

I. 
Harminc-negyven évvel ezelőtt Ázsia térképei-

nek kellő közepén még hatalmas szürke folt éktelen-
kedett rajta a lakonikus felírással : Tibet és Turkesz-
tán. Az utóbbi ugyan nem volt már egészen «terra 
incognita», mert hiszen az orosz fegyverek diadalmas 
előnyomulása folytán a Balkas tótól délfelé egészen 
a Pamir fensíkig húzódó terület egyre jobban és 
jobban hozzáférhetőbbé lőn; de már a chinai Tur-
kesztán, vagyis a Pamir és Tien-san között elterülő 
fensík, illetve a rajta végighúzódó Takla-Makan nevű 
sivatag veszedelmes homoktengere dél felől a Hima-
lája égnek meredő hegyóriásai, nyugat felől a Pamir 
fensík magasba tornyosuló platói, északról a Tien-
san, keletről a Gobi-sivatag által úgy el volt zárva 
a világtól, hogy európai ember alig mert gondolni 
felkutatására. 

Tibetről ne is beszéljünk. Ez az ország volt a 
titokzatosság quintessentiája, de nemcsak most, ha-
nem már jó régen. Európai ember a mult század 
végéig talán át sem lépte még a határait jelző Trans-
himaláját s a területét képező kietlen fensikokat. 
Nem csoda, hogy e titokzatos ország felől annyi 
bolond mende-monda került forgalomba. Gondoljunk 
csak a középkori Joannes presbyter csodaországára ! 

A híres Buffon Tibet hegyei között kereste az emberi 
nem születési helyét. A mult század nyolcvanas évei-
ben Mme Blawatsky és Mr. Sinnet révén lett neveze-
tessé, vagy még inkább nevetségessé, az akkortájt 
felkapott Mahatmák, Budha-incarnatiók által. Minden 
valamire való theosóph egy-egy fia-Budhának kép-
zelte magát. 

A kilencvenes években Tibetnek ez a kiváltságos 
állapota lassacskán veszendőbe ment. Az angolok és 
oroszok versengése következtében Tibet e két nagy-
hatalom érdekszférájába került és így a tömegvonzás 
törvényei szerint e terjeszkedő hatalmak kapzsiságá-
nak áldozatul kellett esnie. Hiába riasztották el Tibet 
lámái az országukba betolakodó idegeneket! Ami 
másoknak életükbe került, 1896-ban sikerült a rettent-
hetetlen Savage Landor-nak, majd 1900—l-ben a 
bátor Sven Hedin-nek; ettől kezdve Tibet független-
sége már csak ideig-óráig tartó volt, és amint tud-
juk Jounghusband sikeres benyomulása után csak-
ugyan illuzóriussá lőn. Általános politikai szempontok-
ból az angol inváziónak jelentősége igen csekély. 
Tibet ugyan rengeteg terület, de oly gyéren lakott és 
oly szegény, hogy akárki veszi birtokába, annak 
ugyan haszna nem igen lesz belőle. 

Tudományos szempontból nézve a dolgot, az 
angolok előnyomulásának csakis örülnünk lehet, 
mert végre valahára lehullt a lepel, amely azt az 
ázsiai sfinxet évezredeken át borította, és ezzel oly 
csodás titkok jöttek napfényre, amelyekről néhány 
évtizeddel ezelőtt álmodni sem mertünk volna. 

Kiderült ugyanis, hogy Középázsia jó nagy része» 
nevezetesen Turkesztán keleti fele (nemcsak a chi-
nai hódoltság alatt levő, hanem a vele határos orosz 
részek is), továbbá Tibet maga, amelynek földhöz-
ragadt lakói mai napság a világtól szinte egészen 
elzárva élik a maguk szegényes, nyomorult világát» 
egykoron hatalmas kulturák találkozóhelyei voltak és 
mint ilyenek, oly szerepet játszottak Ázsia történe-
tében, amelyről eddigelé halvány sejtelmünk sem volt. 

Immár kétségtelen, hogy a keleti Turkesztán és 
részben Tibet is, a középkorban négy hatalmas kul-
tura közvetítő és levezető csatornája volt: a görög, 
perzsa, hindu és chinai kulturáé. Tudtuk eddig is, 
hogy Nagy Sándor birodalma az Oxus és a Jaxartes 
folyókig, valamint a Paropamisos hegyéig terjedt; 
azt is tudtuk, hogy a zseniális makedoniai még azon 
a vidéken (a Jaxartes partján) is alapított egy Ale-
xandriát, amelyet éâ á-crj, szélsőnek neveztek el, de 
azt ugyan ki merte volna sejteni, hogy ezek a seb-
tében csinált alapítások nem hogy rövid életűek 
lettek volna, hanem oly nagyszabású kulturális té-
nyezővé lettek, amelynek hatását még időszámításunk 
első századaiban is, a távoli Chotan városán túl is 
megérezni?1 Az indiai kulturát a budhista propa-

1 V. ö. Stein Aurél, Homokba temetett városok, Buda-
pest, 1908., 242. 1. 
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ganda plántálta át Tibetbe és Turkesztánba ; a perzsa 
és örmény kalmárokat üzleti ösztönük hajtotta a 
kereskedők eldorádója, China felé. A «mennyei bi-
rodalom» minden hájjal megkent diplomatái pedig 
ősrégi idők óta a nyugat felé vezető fontosabb ke-
reskedelmi utak meghódítására és biztosítására töre-
kedtek, hogy selyemtermelésüket a görög-római és 
a perzsa birodalom kereskedelmi gócpontjain veszély 
nélkül piacra dobhassák és az ott bezsebelt millió-
kat nyugodtan haza szállíthassák. A Közép-Ázsia bir-
tokához fűződő üzleti érdekek magyarázzák meg 
Stein Aurél meglepő felfedezését a Tuen-Huang-i, 
az «ezer budháról» elnevezett budhista kolostorban, 
amelynek egyik cellájában körülbelül 6000, több 
mint tíz különböző nyelven írt kézirat került elő a 
XI. századból. Sanszkrit és prakrit, örmény és peh-
levi, chinai és szyr és még sok egyéb nyelven írt 
vallási könyvek képviselvék e hatalmas gyűjtemény-
ben, amely budhista, taoista, manicheus, mardaista 
és keresztény iratokat foglal magában. 

Idősebb kortársainknak, akik az ókori népek 
kölcsönös érintkezéseiről kissé naiv nézeteket hal-
lottak az iskolában, e felfedezés nagyon is meglepő-
nek tűnhetik fel; valójában a dolog, mint a világon 
minden, szinte magától értetődik. 

A középkorban Ázsiának négy nagy és világ-
mozgató kulturális központja volt, amelyek jelentő-
sége vallási és nemzetgazdasági volt egyaránt. Ezek 
leghatalmasabbika, sőt túlzás nélkül legyen mondva, 
talán legfontosabbika volt a szélső keleten fekvő 
China. Ennek az országnak konszolidált belviszonyai, 
fejlett társadalma, nagyszabású kulturája és virágzó 
kereskedelme hihetetlen vonzerőt gyakoroltak Ázsia 
többi népeire. Ez a «vonzerő» ugyan a szegény chi-
naiakra nem ritkán nagyon is végzetessé vált, de e 
körülmény mitsem változtat azon az elemi igazságon, 
hogy az ázsiai népek forgataga a középkorban China 
után igazodott. Chinának mintegy ellenlábasát ké-
pezte a keresztény Nyugat, amelynek gazdasági 
jelentősége jóval kisebb volt, másfelől azonban a 
keresztény Európa maroknyi népei magasabb kul-
turájuk és főleg Krisztus tana által tisztultabb erkölcsi 
életük által Ázsia félig civilizált népeire nem csekély 
mértékben hatottak. Attól a nagy kereskedelmi vo-
naltól délre, mely a Nyugatot Chinával összekötötte, 
feküdt Irán, a Szasszanidák hatalmas birodalmának 
anyaországa és a gazdag India. Az előbbi gazdasági 
tekintetben önálló szerepet nem játszott; ravasz ke-
reskedői főleg közvetítéssel foglalkoztak, régente csak 
úgy, mint mai napság. Ok hurcolták be a mardeiz-
must és a manichaeizmust Ázsia belsejébe és ennyi-
ben tevékenységük minket is közelről érdekel. Ha-
sonló szerepet játszott India is, amelynek budhistái 
hihetetlen kitartással átlépték a Himalája égfelé tor-
nyosuló lejtőit, Tibetet ellepték és xax' s-x°yjly bud-
hista országgá gyúrták át. 

E négy kultura találkozó helyének, ütköző pont-

jának a Pamir-fensíkot, vagy pontosabban, a chinai 
Turkesztán Kasgár nevü városát kell tekintenünk. 
Itt, a félelmetes Takla-Makan sivatag nyugati szélén 
ágazott el négy felé a középkor legfontosabb közle-
kedési vonala: az egyik, a Kilik hágón át dél felé, 
kettő (egyfelől a Tien-san és a Tarim medencéje 
között, másfelől a Kuen-lun hegység északi oldalán) 
kelet felé, végül a negyedik az Oxus és Jartaxes 
folyam vidékéhez vezetve nyugat, illetve észak felé. 

Mi sem természetesebb, hogy e fontos közleke-
dési gócpont a legeslegkülönbözőbb kulturák vezető 
csatornájává, felfogó medencéjévé lőn és azokat szinte 
az osmosis ellentállhatatlan erejével nyomta, árasz-
totta minden irányban. Nem csoda tehát, hogy még 
Kasgár városán túl is kelet felé, Khotan vidéken, az 
Európát Pekinggel összekötő vonal kétharmadán 
hindu, chinai, perzsa okmányok pecsétlenyomatain 
Pallas-Athene klasszikusan mintázott képe tűnik elő! 

Tudva már most, hogy a Pamir és Keletturkesztán 
az összes középkori kulturák találkozó helye volt, el 
sem képzelhetjük, hogy Krisztus tanítása a kulturá-
nak ezt a fontos gócpontját elkerülhette volna. 

A modern kutatás e kérdésre is váratlan fényt 
derített. 

Immár teljesen beigazolt tény, hogy a VI. szá-
zadtól kezdve a kereszténység lassan és fokozatosan 
elterjedt Ázsia belsejében és feltartóztathatlanul nyo-
mult a «Mennyei birodalom» felé is, úgy hogy a 
IX. században már a Sárga Tenger partján is talált 
követőkre. 

Sajnos, az Úr igéinek ezen első hirdetői az ázsiai 
kontinens szivében az egyház testétől elszakadt eret-
nekek: jakobiták és nesztoriánusok voltak, akik egy-
séges vezetés és kellő egyházi fegyelem hiányában 
igazán nagyszabású eredményeket felmutatni nem 
igen tudtak. A magot, úgy ahogy, elvetették s az 
elvetett mag ki is kelt, de mintha sziklás talajra 
esett volna, az ázsiai kereszténység fája satnya 
növény maradt mindvégig és hosszas tengődés után 
úgy elpusztult, hogy csak azok a néma emlékek 
maradtak meg utána, amelyeket a modern kutatók 
Turkesztán romjai alól szerencsés kézzel napfényre 
hoztak. 

Az alábbiakban ezekről, különösen a Balkas-
tótól délre, a régi Organ közelében talált és Fr. Nau 
által nemrég a Revue d'Orient Chrétien hasábjain 
ismertetett nesztoriánus temető köveiről lesz szó. 
Ezzel kapcsolatban bizonyára nem lesz érdektelen 
összeszedni azokat az adatokat, melyeket a keresz-
ténység Középázsiában való elterjedésére vonatkozó-
lag szyr kútfőknél találunk. 

Mielőtt azonban értekezésünk tulajdonképeni 
tárgyára térnénk át, kénytelenek leszünk egyes világ-
történeti eseményekre kitérni, amelyeknek előleges 
ismerete nélkül fejtegetésünk nem volna más, mint 
összefüggéstelen adatok száraz, emészthetetlen hal-
maza. (Folytatjuk.) Kmoskó Mihály dr. 
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IV. SZAKTUDOMÁNYI SZEMLE 

A Commissi*) Bibl ica l egújabb döntése i . 
Mivel ezen döntésekkel legközelebb behatóan kívá-
nunk foglalkozni, jónak látjuk előbb e rovatban a 
döntések szövegeit közzétenni. 

I. 
De auctore, de tempore et de historica verdate libri 

Actuum Apostolorum. 
Propositis sequentibus dubiis Pontificia Com-

missio de Re Riblica ita respondendum decrevit: 
I. Utrum perspecta potissimum Ecclesiae uni-

versae traditione usque ad primaevos ecclesiasticos 
scriptores assurgente, attentisque internis rationibus 
libri Actuum sive in se sive in sua ad tertium Evan-
gelium relatione considerati et praesertim mutua 
utriusque prologi allinitate et connexione (Luc., I, 
1—4 ; Act., I, 1—2), uti certum tenendum sit volumen, 
quod titulo Actus Apostolorum, seu ILPÂÇSCÇ 'ATOOTÓXWV, 

praenotatur, Lucam evangelistam habere auctorem? 
R. Affirmative. 
II. Utrum criticis rationibus, desumptis tum ex 

lingua el stylo, tum ex enarrandi modo, tum ex 
imitate scopi et doctrinae, demonstrari possit librum 
Actuum Apostolorum uni dumtaxat auctori tribui 
debere; ac proinde earn recentiorum scriptorum sen-
tentiam, quae tenet Lucam non esse libri auctorem 
unicum, sed diversos esse agnoscendos eiusdem libri 
auctores, quovis fundamento esse destitutam? 

R. Affirmative ad utramque partem. 
III. Utrum, in specie, pericopae in Actis conspi-

cuae, in quibus, abrupto usu tertiae personae, indu-
citur prima plurális («Wir»-stúcke), unitatem com-
positionis et authenticitatem infirment; vel potius 
historice et philologice consideratae earn confirmare 
dicendae sint? 

R. Negative ad primam partem, affirmative ad 
secundum. 

IV. Utrum ex eo, quod liber ipse, vix mentione 
facta biennii primae romanae Pauli captivitatis, ab-
rupte clauditur, inferri liceat auctorem volumen 
alteram deperditum conscripsisse, aut conscribere 
intendisse, ac proinde tempus compositions libri 
Actuum longe possit post eamdem captivitatem dif-
lerri ; vel potius iure et merito retinendum sit Lucam 
sub finem primae captivitatis romanae apostoli Pauli 
librum absolvisse? 

R. Negative ad primam partem, affirmative ad 
secundum. 

V. Utrum, si simul considerentur tum frequens 
ac facile commercium, quod procul dubio habuil 
Lucas cum primis et praecipuis ecclesiae Palaesti-
niensis fundatoribus nec non cum Paulo gentium 
Apostolo, cuius et in evangelica praedicatione adiutor 
et in itineribus comes fuit; tum solita eius industria 

et diligentia in exquirendis lestibus rebusque suis 
oculis observandis; tum denique plerumque evidens 
et mirabilis consensus libri Actuum cum ipsis Pauli 
epistolis et cum sincerioribus históriáé monumen-
tis; certo teneri debeat Lucam fontes omni fide 
dignos prae manibus habuisse eosque accurate, 
probe et fideliter adhibuisse: adeo ut plenam auc-
toritatem historicam sibi iure vindicet? 

R. Affirmative. 
VI. Utrum difficultates, quae passim obiici soient 

tum ex factis supernaturalibus a Luca narratis, 
tum ex relatione quorumdam sermonum, qui, cum 
sint compendiose traditi, censentur conficti et circum-
stantiis adaptati, tum ex nonnullis locis ab história 
sive profana sive biblica apparenter saltem dissen-
tientibus, tum demum ex narrationibus quibusdam, 
quae sive cum ipso Actuum auctore sive cum aliis 
auctoribus sacris pugnare videntur, taies sint, ut 
auctoritatem Actuum historicam in dubium revocare 
vel saltem aliquomodo minuere possint? 

R. Negative. 
II. 

De auctore, de integritate et de compositionis tempore 
epistolarum pastoralium Pauli apostoli. 

Propositis pariter sequentibus dubiis Pontificia 
Commissio de Re Biblica ita respondendum decrevit : 

I. Utrum prae oculis habita Ecclesiae traditione 
inde a primordiis universaliter firmiterque perseve-
rante, prout multimodis ecclesiastica monumenta 
vetusta testantur, teneri certo debeat epistolas, quae 
pastorales dicuntur, nempe ad Timotheum utramque 
et aliam ad Titum, non obstante quorumdam haere-
ticorum ausu,qui eas,utpote suo dogmati contrarias, de 
numero paulinarum epistolarum, nulla reddita causa, 
eraserunt, ab ipso apostolo Paulo fuisse conscriptas 
et inter genuinas et canonicas perpetuo recensitas? 

R. Affirmative. 
II. Utrum hypothesis sic dicta fragmentaria, a 

quibusdam recentioribus criticis invecta et varie 
proposita, qui, nulla ceteroquin probabili ratione, 
immo inter se pugnantes, contendunt epistolas pasto-
rales posteriori tempore ex fragmentis epistolarum 
sive ex epistolis paulinis deperditis ab ignotis aucto-
ribus fuisse contextas et notabiliter auctas, perspicuo 
et firmissimo traditionis testimonio aliquod vel leve 
praeiudicium inferre possit? 

R. Negative. 
III. Utrum difficultates, quae multifariam obiici 

soient sive ex stylo et lingua auctoris, sive ex erro-
ribus praesertim Gnosticorum, qui uti iam tune 
serpentes describuntur, sive ex statu ecclesiasticae 
hierarchiae, quae iam evoluta supponitur, aliaeque 
huiuscemodi in contrarium rationes, sententiam, quae 
genuinitatem epistolarum pastoralium ratam certam-
que habet, quomodolibet infirment? 

R. Negative. 
IV. Utrum, cum non minus ex historicis rationibus, 

quam ex ecclesiastica traditione, Ss. Patrum orien-
talium et occidentalium testimoniis consona, neenon 
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ex indiciis ipsis, quae tum ex abrupta conclusione 
libri Actuum tum ex paulinis epistolis Homae con-
scriptis et praesertim ex secunda ad ï imotheum facile 
eruuntur, uti certa haberi debeat sententia de duplici 
romana captivitate apostoli Pauli : tuto atfirmaii 
possit epistolas pastorales conscriptas esse in illo 
temporis spatio, quod intercedit inter liberationem 
a prima captivitate et mortem Apostoli? 

Ii. Affirmative. 
Die autem 12 iunii anni 1913, in audientia infra-

scripto Rmo Consultori ab Actis benigne concessa 
SSmus Dominus noster Pius Papa X praedicta res-
ponsa rata habuit ac publici iuris fieri mandavit.— 
Romae, die 12 iunii 1913. L. f S. Laurentius Janssens, 
O. S. B. Consulter ab Actis. 

H S 
ESZ V. K Ö N Y V K R I T I K A zn 

Die E n t s t e h u n g s g e s c h i c h t e des Tr ienter 
Recht f er t igungsdekre te s . Ein Beitrag zur Dog-
mengeschichte des Reformationszeitalters. Von Joseph 
Hefner. Paderborn, 1909. 368 1. und Anhang (okmá-
nyok) 134 1. Ára 12 korona. 

A trienti zsinat határozatainak egyik legjelentő-
sebb fejezete a megigazulásról (iustificatio) szóló tan, 
amellyel a VI. ülésben foglalkozott. A zsinat ebbeli 
munkáját három körülmény nehezítette meg. Egy-
részt Luther a megigazulásról koncipiált eszméivel 
(a hit, illetőleg a bizalom üdvözít egyedül; a meg-
igazulás csak külsőleges, imputált művelet, a bűnös-
nek belső újjászületése nélkül; a megigazulás, mint 
egyazon «imputata iustitia Christi», minden ember-
ben egyenlő) indította meg az egész hitújítási moz-
galmat, tehát erre, mint a hitújítás középponti tanára, 
különös súlyt kellett fektetnie, s kath. szempontból 
különös világossággal és szabatossággal kellett azt 
előadnia. Másrészt ezzel a tannal, nem támadván 
addig enemű herezis, előtte még egy zsinat sem fog-
lalkozott, tehát magának kellett a reformációval szem-
ben a helyes utat kitaposnia, ami abban az időben 
annál nehezebb volt s ez volt a harmadik nehezítő 
körülmény, mivel, eltekintve a skolasztikának a XV. 
század folyamán beállott nagymérvű elfajulásától, a 
komoly theologusok két uralkodó iránya, a thomiz-
mus és a skoíizmus is, a megigazulást illetőleg a 
részletekben sok tekintetben eltérő felfogásokat val-
lott, ami természetesen a zsinat előkészítő tárgyalá-
sain is megnyilatkozott (pl. abban a kérdésben ; 
egy-e, vagy kétféle-e a megigazulás?) s nehezítette 
az egységes felfogás, illetőleg a traditio egységes fel-
ismerésének kialakulását. 

Ez a tani megállapítás a zsinat idejéből hét hó-
napot foglalt le (1546 június 17-től 1547 január 13.), 
s Hefner jelen monográfiája a zsinat munkájának 
eme részletét mutatja be dogmatörténeti alapon. 

Tulajdonkép két részben tárgyalja a kérdést. Az 

elsőben, «Bevezetés» címen, rávezet a szükséges tudni-
valókra, különösen a dekretum keletkezésének egyes 
körülményeire. Öt pontban mondja el ezeket. Az 
elsőben alapvető tételként kifejti, hogy az egyház 
infallibilitása nem teszi feleslegessé a dogmák meg-
állapításánál a tudományos kutatást. A másodikban 
megismertet a reformátorok a bűnre, a malasztra és 
a megigazulásra vonatkozó tanaival. A harmadikban 
eléadja az akkor uralkodó thomista és skotista tan-
rendszert a malasztról; egyebek közt kemény meg-
jegyzésekkel kiséri a ferencrendi Duns Scotust, szent 
Tamás ellenfelét, aki szerinte a szőrszálhasogatásig 
menő kérdéseivel a skolasztika hanyatlásának meg-
indítója volt s amit ő megkezdett, azt ily irányban 
Occam és iskolája befejezte.1 Nevezetesen állítja, hogy 
maga Luther is occamista volt, azzal a különbséggel, 
hogy amit Occam iskolája,subtilis megkülönböztetései-
vel, különösen apotentia divina absoluta alapján, csak 
mint lehetségeset vitatott, nevezetesen a külső megiga-
zulást is, azt Luther aztán valóságnak véleményezte, 
(25—27. 1.). Ezzel belekapcsolja Luthert kora theo-
logiai mozgalmaiba. A negyedik pontban bemutatja 
a zsinati elnökséget (kivált Cervino kardinálist) és 
a dekretum tárgyalásaiban részes praelatusokat s 
theologusokat. Az ötödikben vázolja a pápai és 
császári (V. Károly) politikát, nevezetesen az utóbbit 
a dekretum kihirdetésének halogatása körül. 

Egytől-egyig fontos dogmatörténeti szempontok, 
melyek képesítik az olvasót az akkori helyzet meg-
értésére, aminek folytán a zsinat eljárása, valamint 
maga a dekretum tartalma sem áll előtte valami 
elszigetelt jelenségként, hanem beleilleszkedik az 
akkori idők és vallási mozgalmak föltételezte fejlő-
dési folyamatba. 

A könyv második részében a megigazulásról 
szóló dekretum keletkezését adja, vagyis magát a 
részletes zsinati munkát a dekretum körül beszéli 
el, mozzanatról-mozzanatra. A dekretum t. i. végső 
szövegezésében, amint a dogmatikában tárgyaljuk, 
bevezetésből, 16 fejezetből és 33 kánonból áll. Még 
Harnack szerint is igazi mesteri mű. Hogyan jöttek 
ezek létre; mi volt mindegyiknél az alaptervezet, 
mit és miért módosítottak rajta, miként indokolták 
egyesek szavazataikat, nagy kutatási anyag alapján 

1 Occam und seine Schule vollendeten, was Skotus 
begonnen. Ohne Rücksicht auf die Offenbarungsquellen, ohne 
solide philosophische Grundsätze, im ungesunden Drange, 
Neues zu bieten, konstruierten die Nominalisten a priori 
Systeme voll dialektischer Spitzfindigkeiten ohne sachlichen 
Wert, überboten sich in Stellung und Lösung der albernsten 
Fragen und Schwierigkeiten, zankten und stritten sich um 
die kuriosesten Hirngespinste. Was der Hochscholastik nur 
Mittel zum Zweck gewesen war, Distinktionen und Objek-
tionen, das wurde immer mehr zur Hauptsache. Die Theo-
logen, statt ernste Hüter und Erforscher, Ausleger und Ver-
künder der Offenbarungswahrheiten zu sein, wurden zu 
streitsüchtigen Marktschreiern, die mit wortgewandter Zunge 
dem Publikum die Güte ihrer Ware anpriesen und die Kon-
kurrenten aus dem Felde zu schlagen suchten. 26. 1. 
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ezeket a fontos részleteket tudjuk meg ebből a má-
sodik részből. A benyomás, amit e rész olvasása 
gyakorol, igazán felemelő és megnyugtató; mert ha 
csak emberileg is mérlegeljük azt a tudós lelkiisme-
retességet, amellyel a zsinat atyái Hefner szerint az 
egyház ide vonatkozó hagyományos tanát megálla-
pítani igyekeztek (nem engedvén magukat befolyá-
solni az egyes theológusok eltérő spekulációitól), 
már is nyugodtak lehetünk az iránt, hogy a jelen 
kánonokban valóban az ősi kinyilatkoztatott tant 
találjuk megőrizve. 

Hefner műve eszerint értékes egy monogralia. 
A megigazulásról szóló trienti dekretumot, neveze-
tesen az egyes kánonok értelmét, ilyen magyará-
zatok kíséretében látjuk tisztán, a félreértés minden 
veszedelme nélkül. S látjuk egyúttal azt is, hogy 
milyen fontos ma a dogmatörténet művelése. Tör-
téneti alapon érik ma dogmáinkat a legerősebb 
támadások; látjuk ezt pl. Seeberg minap megjelent 
művéből, a középkor dogmatörténetéből, melyben 
a már részletesen kifejtett kath. tanrendszer a közép-
kori skolasztikusok alkotásának, illetőleg kigondolásá-
nak van bemutatva. A Hefner-féle részlet-monográfiák 
vannak hivatva az ilyen történeti falsumok kiigazí-
tására ; szükséges ehhez a szent atyák s a régi theo-
logusok műveinek a tanulmányozása, összevetése s 
ezen az alapon annak a szerves menetnek a ki-
mutatása, mely az egymásra következő korok theo-
logiai i rodalmában jelentkezik. Nem annyira a spe-
kuláció ma a korkivánat, mint inkább a történeti 
igazolás, melytől nekünk nincs mit tartanunk. 

Hefner műve tehát, a benne tárgyalt kérdés 
különös fontossága miatt, egyik igen hasznos dog-
matikai segédkönyvnek tekinthető. 

üudek János dr. 

VI. KATHOLIKUS VILÁGSZEMLE 

Olaszország. 
A római tartományi iskolatanács a vallások-

tatás mellett. A fennálló jogszabályok szerint (mint 
azt f. é. 15. számukban részletesen kifejtettük) Olasz-
országban az iskolai hitoktatás nem kötelező, de a 
bitoktatásban az iskolaépületben, mégis a kötelező taní-
tási időn kívül, részesíthetők azon tanulók, akiknek 
szülei ezt kívánják, de a szülők megbízásából hitoktatást 
teljesítő egyénnek elemi iskolai oklevéllel kell birnia 
és a tartományi tanács által kell megerősíttetnie. (Rava 
miniszter 1908. évi és Credaro miniszter 1913. évi ren-
deletei.) 

Róma város tanácsa egyszerűen túltette magát a 
Rava-féle rendeleten és 1908-ban kimondotta, hogy a 
római községi iskolákban hitoktatás nem teljesíthető. 
Ezt a községtanács folyó évi június 30-án újból kimon-
dotta. A római családapák Adriano Pierconti veze-
tése alatt két izben is a tartományi iskolatanácshoz fordul-
tak panaszukkal ; és az iskolatanács megismételve előbbi, 

f. é. április 12-éu hozott határozatát, f. é. július 25-én 
úgy határozott : 1. hogy a római községi tanács az 
1913/4. tanév elején köteles iskolai helyiségeket átengedni 
azon gyermekek hittanítására, akiknek szülei azt kérik; 
2. a hitoktatás szombaton délután az utolsó előadási óra 
után tartandó ; 3. a szülők által a hitoktatás végzése 
céljából megjelölt egyének képesítésére vonatkozó okira-
tok a tartományi iskolatanácshoz lesznek felterjesztendök. 

Az iskolatanács egyhangúan hozta határozatát, de 
három tagja, kik a községtanács tagjai is, tartózkodtak a 
szavazástól. 

Kíváncsiak lehetünk arra, meri-e majd Nathan sin-
daco most is túltenni magát a felettes hatóság határo-
zatán ? és mit fog tenni a szabadkőműves és szociálista 
többségű községtanács ? 

Érdemesnek találjuk itt pótlólag feljegyezni azt, 
hogy f. é. július 30-án, mikor a tartományi iskolatanács-
nak a katholikus szülőkre nézve kedvező rendelete a 
községtanácshoz leérkezett és Torlonia herceg, Vecchiarelli 
kommend., Besio kommend, és más rojalista, liberális 
városatyák követelték a Rava és Credaro-féle rendeletek-
nek, a katholikus szülők kérelme értelmében való végre-
hajtását, a republikánus és szektárius többség ellenállott 
és ilyen közbekiáltásokra ragadtatta magát : «Mi felette 
állunk a törvénynek!» «Le a Vatikánnal!» «Tanítsanak 
a katakombákban !» Vella tanácsos pedig azt indítvá-
nyozta, hogy egészen laikussá kell tenni az iskolát, 
amely nemcsak nélkülözi a vallást, de mely hadat is 
izen a klerikalizmusnak. 

Még a római Tribuna is megbotránkozással referált 
a községtanács többségének megalomániájáról és 
nyílt törvényszegést hirdető kifakadásairól. 

Az «Osservatore Romano» és a «Civiltà Cattolica» re-
gisztrálva a tartományi iskolatanács határozatát, gra-
tulálnak a «Direzione dioecesana»-nak ezen elért «er-
kölcsi sikeréhez», amelynek tényleges végrehajtása elé 
ugyan még bizalmatlanul tekinthetnek a katholikusok. 

Oroszország. 
Római kori keresz tény katakomba Krímben. 

Röviddel ezelőtt Krim félszigeten, a régi Chersonesos-
ban, római kori keresztény katakombát fedeztek fel. 
A katakomba sziklába van vágva, belsejében freskók-
kal díszített cubiculum-ok vannak ; a keresztény jelle-
get a festmények tárgya, a szimbolikus rajzok (Krisz-
tusmonogramm stb.) mutatják. Miklós orosz cár, ki 
jelenleg Krimben tartózkodik, szintén elment a hely-
színére megtekinteni az ásatásokat, amelyeket az orosz 
archeológiai társulat elnöke, Bobrinsky gróf vezet. 

A mariavita szekta terjedése. Ez az apokalip-
tikus és quietista tanokat valló szekta, mely alapítónő-
jében Kozlowska Mária («Szentanya, kis anya») a Boldog-
ságos Szűz inkarnációját hitte, ismét terjedőben van. 
A szekta főterjesztői fanatikus asszonyok, akiknek jelen-
legi vezére : Masztalertz nevű asszony, aki nemrég el-
akarta láb alól tenni Kowalski János mariavita püspö-
köt, kit pedig Koslowska Mária halála előtt maga ren-
delt utódjául és a mariaviták főnökéül. A mariaviták 
a szekta főnökének feltétlen engedelmességet, továbbá 
szüzességet, mértékletességet fogadnak. Masztalertz asz-
szony nemrég került ki fogságából, és folytatta a pro-
pagandát, azt hirdetve, hogy a három mariavita püspök-
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ben (Kowalski, Prochnievski és Golebiowski) a Szent-
háromság, Kozlowska Máriában pedig a Szűzanya tes-
tesült meg. Ezért a szentségtörő tanításért újból börtönbe 
került az apostolnő, társaival együtt. 

A szekta újabban Orosz-Lengyelországból átcsapott 
Porosz-Lengyelországba is, tőszomszédságába Kattowitz 
és Mgslowitz ipari centrumoknak. A porosz hatóságok, 
épen úgy mint az orosz hatóságok, tétlenül nézik a 
szekta terjedését. 

Nagy-Britannia. 
Caldey szigetnek, a zárdának és alapjainak 

tulajdonjoga. Dom Aelred, a caldey-i volt anglikán 
monostornak apátja, mint már régebben jeleztük, Lord 
Halifax indítványát elfogadva kijelentette, hogy a mo-
nostor alapítóival és jótevőivel szemben semmiféle jog-
fosztás nem fog történni, és hogy hajlandó az alapok-
ról és azoknak természetéről és hováfordításáról egy 
katholikus és anglikán vezéremberekből álló bizottság 
előtt elszámolni. 

Ez az elszámolás folyó évi julius 17-én történt. 
A bizottság tagjaiként megjelentek: katholikus oldalról: 
a norfolki herceg, Mostyn meneviai püspök, anglikán 
oldalról pedig Lord Balfour, Lord Halifax és A. Rilleg. 
A gyülekezet elnökéül Balfour lordot kérték fel. A ta-
nácskozás célja volt méltányosság szerint megítélni, mi 
illeti meg az áttért szerzeteseket a volt anglikán kolos-
tor vagyonából s mi nem. 

Dom Aelred Írásbeli kimutatást terjesztett elő a 
zárda összes alapjairól és jótevőiről, amelyből kitűnt, 
hogy a sziget vételárát és az új épületek nagyobb részét 
két olyan jótevő pénzén építették, akik most utólag ki-
jelentették, hogy nem kívánják az összegek visszatérí-
tését. (Úgy látszik, protestáns adakozók.) Két más ada-
kozónak adományáról kitűnt, hogy azok a zárda folyó 
költségeire (élelmezés stb.) fordíttattak, még az áttérés 
előtt. A zárda építkezési alapjának felére nézve (3000 font 
sterling) azonban kiderült, hogy az feltétlenül vissza-
fizetendő, és pedig egy bizottságnak, amely azt az an-
glikán egyház keretében hasonló célra köteles fordítani. 
Egy pershore-i birtokra nézve pedig kimondotta a bizott-
ság, hogy bár az adományttevő nem kötötte azt feltételhez, 
neki mégis, ha kívánja, vissza fog adatni, de ő köteles 
a teljesített javítmányokat a caldey-i zárdának megtéríteni. 
Ezen megállapodásokat a bizottság egyhangú határozat-
tal hozta és az erre vonatkozó jegyzőkönyvet közzétették 
úgy a Tablet-ben (kath.), mint a Church Times-ben (prot.). 

Német-Birodalom. 
A Bota Ítélete a «Petrus-Blätter» becsület-

sértési perében. A trieri «Petrus-Blätter» egy bázeli 
lap (Basler Volksblatt) után indulva, Froberger nevű 
áldozópapot modernizmussal vádolta. Ezért Froberger 
a trieri vikariátusnál becsületsértési pert indított a 
«Petrus-Blätter» szerkesztősége ellen. A püspöki vika-
riátus azon feltevésben, hogy notórius ügyről van szó, 
mellőzte a bizonyító eljárást és ezenkívül még azon 
hibát követte el, hogy nem a lap szerkesztőjét, Neuer-
burg-ot (világi ember), hanem a szerkesztőséget (Re-
daktion) idézte meg és ítélte el. A trieri vikariátusi 
biróság, miután a «szerkesztőséget» három ízben meg-
idézte, de az meg nem jelent (és pedig azért, mert az 
idézés nem konkrét személyre szólt), a szerkesztőséget 

100 márka birsággal sújtotta és kötelezte, hogy lapjá-
ban a becsületsértést visszavonja. Neuerburg ezen ítélet 
ellen felebbezéssel és semmiségi panasszal élt. 

A Bota Romana három dubium felett tanácskozott. 
Az I. dubium: Valóban semmis-e a trieri Ítélet? Erre 
nézve kimondotta, hogy igen, semmis, és pedig egyrészt 
azért, mert a panaszolt bűncselekmény nem volt notórius, 
hanem csak a közlés ténye maga, nem pedig annak 
bűnös jellege, miért is a bizonyító eljárás nem volt mel-
lőzhető, másrészt pedig azért, mert az idézcs nem szólt 
fizikai személyre. Nem áll meg a vikariátus azon ellen-
vetése sem, hogy a lapoknál nem lehet mindig tudni, 
ki a felelős szerkesztő ; ily esetben, mondja a Rota, név 
említése nélkül meg kell idézni azt a fizikai személyt, 
aki felelős, de nem az egész szerkesztőséget, mely egye-
temlegesen semmiesetre sem felelős. 

A U. dubium ez volt : Fennáll-e a becsületsértés ? 
Erre nézve a Rota Romana f. é. febr. 7-én elhalasztotta 
a döntést a békeegyesség újabb megkisérléseig. Ez az 
egyesség 1913. május 9-én létre is jött a két peres fél 
ügyvédei (Sacconi és Alessandri kúriai ügyvédek) közt 
a következő tartalommal : A «Petrus-Blätter» szerkesztői 
kijelentik, hogy nem akarták magukat azonosítani a 
«Basler Volksblatt»-ból átvett cikknek Froberger-re 
nézve sérelmes állításaival, hanem csakis azért közölték 
a cikket, hogy ezzel P. Weisz munkájáról forgalomban 
levő véleményeket regisztrálják. 2. A felperes ügyvédje 
viszont felének képviseletében kijelentette, hogy e nyi-
latkozattal beéri. 3. A nyilatkozat közöltetni log a 
«Petrus-Blätter»-en kívül még e lapokban : Köln. Volks-
zeitung, Germania, Augsb. Postzeitung, Schles. Volks-
zeitung, Neue Züricher Nachrichten, Alig. Rundschau. 
4. A perköltségeket a felek egyetemlegesen viselik. 
5. Felek lemondanak minden további, egymás ellen 
való perigényükről és közigazgatási fórumban sem lép-
nek fel semmi további követeléssel. A Rota ezt az 
egyességet jóváhagyta és ítéletében kihirdette, követ-
kezésképen elállott a II. dubium birói eldöntésétől. 

A III. dubium (miféle büntetés szabandó ki az 
esetben, ha a becsületsértés fennáll?) felett való döntés 
is így tárgytalanná lett. 

Sziria. 
Áttérési mozga lom a nem egyesül t szíreknél. 

A római egyházzal való egyesülés vágya mind szélesebb 
hullámokat vet a szakadár szirek körében. Ez év tava-
szán a jakobiták szíriai patriarchája és más két metro-
politája tette le a hitvallást Rahmani Ephrem kath. 
szír patriarcha kezeibe. A főpásztorok példáját a papság 
és a liivek is követik ; máris több pap tért át híveivel 
együtt; Mesopotámiában pedig 33 község katholikus 
papokat kért a szír kath. patriarchától. A ain-wardi 
tartomány lakói már mind áttértek. Az áttérési mozga-
lom Kelet-Indiában is észlelhető, ahol a szirjakobiták egy-
része a kath. egyházhoz, a másik része az anglikán 
egyházhoz kíván csatlakozni. 

Argentina. 
Argent ina ajándéka a hágai békepalotának. 

A Carnegie alapítványából felépített és mult héten fel-
avatott hágai békepalotának Argentina állam ajándék-
ként megküldötte az általa 1904. évben a Chili és Ar-
gentína közt, VII. Edvard angol király békebiráskodása 
mellett, létrejött béke emlékére az Andesek 4200 méter 
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magas csúcsán állított békeemlékműnek reprodukcióját. 
Az emlékmű az «Andesek Krisztusá»-t ábrázolja. A re-
produkció átadásával Argentina állam Angla de Coste 
úrnőt, az argentínai «Ligue internationale de la paix» 
alapítónőjét, bizta meg, akinek kezdeményezésére állí-
totta volt Argentína fel 1904-ben az emlékmüvet. 
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kenberg Alajos dr. — II. Az örök városbál: 1. A római anti-
klerikálisoknak merényletei a katholikus if júsági torna-egyesüle-
tek ellen. 2. Az olaszországi szentségimádó papok kongresszusa 
Rómában. 3. Az olaszországi kath. ifjúsági zarándoklat . 4. A Rota 
másodfokú Ítélete a Castellane—Gould-féle perben. — III. Tudo-
mányos cikkek, közlemények, értekezések : 1. A dogma moder-
nis ta magyarázatai . I. Wiedermann Károly dr.-tól. 2. Euthanasia . 
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László dr.-tól. 2. W. Ostwald : Die Forderungen des Tages. Ma-
darász István dr.-tól. — VI. Katholikus Világszemle : A.) Olasz-
ország : A velencei Lepanto-kápolna új jáépí tése. B.) Német-
Birodalom: 1. A Szent-Ferenc-rend bevonulása Nürnbergbe. 
2. Ostwald-nak nagyzási hóbor t ja i . C.) Nagy-Britannia : A katho-
likus liturgia utánzása az anglikán egyházban. D.) Franciaország : 
1. Soubirous Bernadette beatifikációs perének felvétele. 2. A fran-
cia postaminiszter ant iklerikál izmusa. E.) Balkán : Unio-moz-
galom a macedóniai bulgárok kőzött. — IX. Könyvszemle. 

Magyar szentjeink kultusza, 
I r t a : WOLKENBERG ALAJOS DR. 

Az Alkotmánynak f. évi július elején adott 
liire szerint Nagyváradon egyházi férfiak gon-
dolatából és költségén szobrot emelnek szent 
László királyunknak. A gondolat nagyon örven-
detes, a megvalósítás, a szobor legyen olyan, 
hogy becsületére váljék szent László városának 
és épülésére a magyar katholicizmusnak. Szük-
séges dolog volna a szobornak felavatását or-
szágos katholikus ünneppé tenni és ezzel mint-
egy jóvá tenni azokat a mulasztásokat, melyeket 
szent László tiszteletében elkövettünk. 

Ennek a beszédében ékes, karjában erős 
királynak hatása a nemzetre talán még mélyebb, 
erősebb volt, mint a honalapító szent Istváné. 
Csatái, törvényei, a keresztény erkölcs és gondol-
kodás teljes uralma egész valóján, mikor kibékül 
Salamonnal, elsiratja Videt, kíméletre int a fog-
lyok iránt, mert azok jó keresztényekké lehet-
nek, egészen legendás alakká tették a «rex 

Marianus»-t, István és Imre szenttéavatási ügyé-
nek hatalmas promotorát úgy, hogy tisztelete az 
ősi Váradon s az egész országban általános volt 
egészen a török időkig. 

A szent múltnak ilyen tényeivel szemben 
igazán megdöbbentő, hogy ennek a nagy kirá-
lyunknak nevéhez, nagyságához méltó életrajza 
máig sincs irodalmunkban. Költők énekelték 
(Garay, Vörösmarty) nagyságát, történetíróknak 
tolla (Szalaí, Pauler) szinte ihletést nyer, míg ír-
nak róla, de önálló élet- és jellemrajzát máig 
sem birtuk adni. 

Talán az a váradi szobor egy kis lendületet 
fog adni a gondolkodásnak és szent László tisz-
teletének. 

Egyáltalában magyar szentjeinknek sokkal 
többel tartozunk, mint amennyit gyakorlunk. 
Történelmi nemzet vagyunk, mely történetére 
tósztban, beszédben, írásban, politikában mind-
untalan hivatkozik, de amellett engedtük, hogy 
a községnevek megállapításánál az emlékezés el-
tűnésének veszedelme fenyegesse legősibb egy-
házainkat, történelmünk csomópontjait és szinte 
leszállítjuk hagyományainknak értékét, mikor 
például Jászszentlászlót irunk a régi, igazibb 
írásmód helyett. 

Nem különös-e, hogy szent Erzsébetünknek 
leghíresebb életrajzát írancia ember írta meg; 
hogy akadt hülye magyar, aki szent Imréről 
becstelen dolgokat tudott írni ; hogy boldog 
Margitnak életadatait nem forrásaiban, hanem 
legendáinkban keressük? 

Szent Istvánunknak, szent Lászlónak, szent 
Gellértnek és többi szentjeinknek egy-egy külön 
hvmnust, külön antifónákat nem bírtunk a bre-
viariumba beszorítani. András és Benedek reme-
téknek, a nyitrai egyházmegye védőszentjeinek, 
külön leckéit általánosakká nem tesszük ; boldog 
Mór, pécsi püspökről a legtöbb egyházmegyé-
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ben nem zsolozsmáznak, nem miséznek. Hasonló 
elbánásban részesítik szent Kálmán vértanút, 
szent Miksa vértanú-püspököt, boldog Jolántát 
stb. stb. Legnagyobb szentjeinknek ünnepi mi-
séjét alig bírjuk kiemelni külön oratióikkal a 
kommunék közönségességéböl, arra pedig, hogy 
történelmileg is igazolt nagyságukat jellegzete-
sebb igékkel is ünnepeljük, épen semmi gondunk. 
A Propr ium Hungáriáé avatott, gondos, általá-
nos revíziót kíván, magyar szentjeink életrajzait, 
úgy a tudományos alapokon készülteket, mint 
a nép számára valókat, méltán óhajtja a magyar 
katholikus világ. 

A felébredt magyar katholicizmus kezében a 
legkisebb erő sem felesleges, mikor olyan nagy 
ütközetekről van szó, aminő például a keresztény-
ségé a materializmussal, a katholicizmusé a mo-
dernizmussal, az idealizmusé a legmeztelenebb 
realizmussal. Elő kell venni azon erőket, melyek 
a tömegmozgatás hatalmával bírnak, mint szent-
képeink, szobraink, keresztjeink megbecsülését, 
épen és ékesen tartását. Sok-sok helyén az or-
szágnak a lelkipásztorok gondja folytán igazán 
catechismus rudium-ok ezek a szent dolgok, 
viszont azonban sok helyen mindenre szolgál-
nak, csak épülésre nem, a korhadt keresztek, a 
megcsonkított Nepom. János-szobrok, a felis-
merhetetlenségig elrútított képek. 

Hám János püspök boldoggáavatási pro-
cessusának sürgetése is nemcsak egy egyház-
megyének a dolga, hanem az egész magyar 
katholieizmusnak is gondja, érdeke kell hogy 
legyen. Nemzeti életünk legkínosabb napjaiban, 
mint az élő hitnek, katholikus jogoknak, a meg 
nem tántorodott nemzeti érzésnek, az önmagát 
agyongyötrő önmegtagadásnak és egyúttal a ki-
fogyhatlan emberszeretetnek mintaképe állott 
helyt a katholikus élet és igazság mellett. Olyan 
magasságban állott kortársai előtt, hogy méltán 
mondták az egykorúak «mindenek reményének», 
akit a méltóság el nem kábított, a megaláztatás 
össze nem tört. 

A tekintélytisztelet, a nemzeti hagyományok 
tiszteletének általános megfogyása idején nagyon 

is alkalmas volna katholikus nagygyűléseink ke-
retében helyet adni szentjeink s általában a 
szent mult méltó tiszteletének. Ha a német ka-
tholicizmus évenkint elzarándokol püspökeivel 
együtt szent Bonifácnak sírjához és bevallja 
Leóval, a protestáns történetíróval (Vorlesungen 
über die Geschichte des deutschen Volkes und 
Reiches I. 488. kk.), hogy «mindaz, ami Német-
országban egyházi, politikai és szellemi téren 
létrejött, azon az alapon áll, melyet szent Boni-
fác rakott le», hogy szent Bonifác «sírjának 
szentebb földnek kellene lennie a németeknek, 
mint a pátriárkák sírjai voltak a zsidóknak, mert 
a német népet ő nemzette lelkileg»,—mennyire 
méltó volna a magyar katholicizmushoz, hon-
alapító, keresztelő, nevelő, pogánytipró nagy 
szentjeinknek emlékét minél szentebb becsben 
tartani és elhanyagolt tiszteletüket minél ragyo-
góbb fénybe visszaállítani. Végre is a világnak 
gazdagsága nagy embereiben van. Ezek által és 
munkáik által világ a világ és nem pusztaság. 
Reájuk tekintve, példájukon okulva, szellemüket 
csodálva és felszíva tartja fent magát az embe-
riség és evez biztosan az életnek még fel nem 
fedett mélységei és nagysága felé. 

BE II. AZ OROK VAROSBÓL 

A római antiklerikálisoknak merényletei 
a katholikus ifjúsági torna-egyesületek ellen. 
Szeptember 4-től 10-ig Rómában nemzetközi torna-
vei'senyre gyűltek össze a kath. iljúsági tornaegyesü-
letek, főleg Olaszországból és még elegen Francia-
országból is, de képviselve voltak egyéb országok is, 
mint: Spanyolország, Ausztria, Irland, Holland, Bel-
gium, Svájc és Németország, sőt még Kanada is, össze-
sen mintegy 5000 tornász által. A kongresszus olyasféle 
katholikus diák-olympiád akart lenni; öt év előtt is 
már egyszer egybegyűltek Rómában és a Szentatya 
elé is járultak volt akkor, az idén a Konstantin-ju-
bileum alkalmából, még nagyobb keretekben, meg-
ismételni akarták az akkor jól sikerült versenyt. 
A verseny a római «stadium»-ban tartatott meg, 
amelyről érdekes megjegyezni, hogy még befejezve 

ÄNGSTER JÓZSEF és FIA 
orgona- és harmonium-gyár, PÉCS. 

O O Alapíttatott : 1867. évben. O O 
A bpesti Bazilika nagy orgonájának épitői. 

Csak első dijakkal k i t ü n t e t v e . 
Pécsi orsz. kiállításon legelső díjjal, állami aranyéremmel kitűntetve, 

Ajánlják kitűnő hangú és erős szerkezetű 
légnyomatu és elektromos berendezésű 

ORGONÁIKAT 
a legjutányosabb árak mellett, művészies 
kivitelben. o O O Raktáron kitűnő hangú 
harmoniumok minden nagyságban. 
Elektromos fujtató készülékek. Árjegyzéket kívánatra ingyen. 
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sincsen építése és még tornaversenyt vagy olympiá-
dot eddig nem tartottak benne. 

A kath. tornaverseny-ünnepély fénypontjául a 
szeptember 7-iki (vasárnapi) vatikáni fogadtatás Ígér-
kezett. Úgy volt tervezve, hogy a lateráni baziliká-
ban szentmisét és szentbeszédet hallgatnak az ifjak 
és azután zászlóik alatt és zenekarok hangjai mel-
lett testületileg együtt átvonulnak a korzón át a 
Vatikánba. 

Ue a szabadkőművesek által vezeteti és a leg-
vakmerőbb merényletekre állandóan készen tartott 
Giordano ßra/jo-egyesiilet ugyanazon időre a Szent-
Péter-tértől pár percnyire fekvő Scossa-Cavalli-téren 
tartandó tiltakozó gyűlésre kért a rendőrségtől 
engedélyt, úgy számítva, hogy így tenyerük alá sza-
ladnak majd a kath. tornászok, mert a Corso felől 
jövő tornászok útja a Scossa-Cavalli-téren át vezetett 
volna a Vatikánba. Erre a római rendőrség betiltotta 
mind a két gyülekezetet és a kath. tornászoknak 
csakis azt engedte meg, hogy zenekar és zászlóbon-
tás nélkül külön-külön csapatokban szabad csak 
felvonulniok. A kath. tornász-ifjak nag'yobbrésze 
12—15 éves ifjú volt, csakis néhány külföldi egye-
sületben voltak idősebb ifjak. 

Az ifjak vasárnap reggel meg is jelentek a La-
teránban a szentmisén, de szentmise után a rend-
őrség és katonaság kordonja közt kellett különféle 
irányokban szétszéledve a Vatikán felé indulniok, 
de némelyeket egyenesen a Via Appia felé (ellen-
tétes irány!) kalauzoltak ki az udvarias rendőrök. 
Az osztrák diákok (valami 12 tornász) abban a spe-
ciális figyelemben részesültek, hogy rendőri fedezet mel-
lett egy villamos kocsin vitték el őket a Szent-Péter-
térig, hogy bajuk ne essék. Az utcán csapatosan fel-
vonuló diákokat a város közönsége rokonszenvesen 
fogadta, de a Giordano-Bruno-egyesület által felhec-
celt csőcselék minduntalan inzultusokkal illette őket, 
több helyen zászlóikat akarták tőlük elvenni, több-
jüket tettleg is bántalmazták, a rendőrség pedig fel-
tűnő elnézéssel volt a csőcselék iránt és ellenszenvet 
tanúsított a kath. tornászitjak iránt. Órákig tartott, 
míg az ifjak a Vatikánba eljutottak, ahol 12 órakor 
a Szentatya megjelent a S. Damaso udvarra nyiló 
erkélyen és az alant egybegyűlt ifjakra áldását adta. 

A következő napokon is megismétlődtek a tün-
tetések. A stádiumból visszaérkező kath. tornász-
ifjak is rendeztek egy ilyen tüntetést macskazenével, 
a Palazzo Giustiniani előtt, ahol az olasz szabad-
kőművesek nagy oriense székel. De viszont az anti-
klerikálisok is két izben rendeztek a piazza Colon-
na-n nagy tüntetést a Vatikán ellen : szeptember 
8-án és szeptember 9-én. Ez utóbbi tüntetés egyút-
tal Ausztria ellen is irányult, a főrendező szerepét 
ezúttal a Giordano ß/uno-egyesület mellett az Ar-
noldo da Brescia-egyesület vállalta magára. A tün-
tetéshez a piazza Colonna-n esténkint játszó katona-
banda szolgáltatta a gyújtó hatású betéteket (mar-

seillaise); végre felkerekedett e csőcselék és a Chigi 
palota (a quirináli osztrák-magyar követ lakása) elé 
vonult és tüntetést rendezett Ausztria ellen, majd 
pedig a Palazzo Giustiniani előtt hódoló tüntetést 
rendeztek a szabadkőművesek mellett. (Ezt persze a 
bőrkötényes urak maguknak rendezték búfelejtőül. 
Legyen benne örömük!) 

A kath. tornász-ifjak egyes nemzeti csoportjai 
külön-külön tiltakozásokat tettek közzé a lapokban 
vagy a követségeikhez beadott iratokban; de a szek-
tárius düh még napokon át dolgozott az antikleri-
kálisokban és még a már Rómából elutazott torná-
szokat is kőesővel fogadták Civita-Vecchiában, mikor 
a vonat odaérkezett, úgyhogy többen közúlök sú-
lyosan megsebesültek. 

Róma város kath. lakossága is felháborodásának 
kivánt kifejezést adni a kath. ifjak bántalmazása 
felett, kiket vendégszeretet helyett inzultusokban és 
ütlegekben részesítettek az örök városban. Azért 
szeptember 15-én a Róma városbeli katholikusok, 
Pierconti lovag elnöklete alatt tiltakozó gyűlést tar-
tottak Sala Pia-ban, amelyen dalia Torre gróf, az 
olasz Kath. Népszövetség elnöke és más szónokok 
adtak Róma kath. polgárai igaz érzelmeinek kifeje-
zést. A gyűlés végén határozati javaslatot fogadtak 
el, amelyben kimondják, hogy a kath. tornászok fel-
vonulásának megtiltása az alkotmányos legelemibb 
szabadságnak sérelme, rámutatnak a szektárius izga-
tókra, a hatóság passzivitására, visszautasítják a ha-
zafiatlanság vádját (állítólag néhány «Evviva il Papa!» 
hangzott el a tornászok oldalán), követelik az eszmék 
és pártok tusájában az egymás iránt való türelmes-
séget és a felforgató elemek kiküszöbölését. 

Az o laszország i szentség i m á d ó papok 
k o n g r e s s z u s a R ó m á b a n . Szeptember 9-én nyilt 
meg Rómában ezen kongresszus Riclielmg biboros 
és La Fontaine caristo-püspök elnöklete alatt; a 
megnyitó gyűlésen megjelent Agliardi bibornok, 
továbbá körülbelül 30 püspök és 2000 áldozópap. 
A megnyitó ülést a lateráni bazilikában tartották 
meg, az ülés végén szentséges körmenet is volt. 
A további ülések a S. S. Apostoli bazilikában foly-
tak le. A kongresszus a Szentatyához feliratot inté-
zett, amelyben utalást tesz arra, hogy napjainkban 
ismét felujulnak az Oltáriszentség körül a régi téve-
dések, amelyeket az egyház Erigena Scotus, Beren-
garius és az újkori eretnekekkel szemben kárhoz-
tatott; a kongresszus célja e tekintetben ünnepélye-
sen megvallani hitét Jézusnak valóságos jelenlétéről 
az Oltáriszentségben. A kongresszus ülésein Riclielmg 
bíboroson és Cavallari velencei biboros patriarchán 
kívül több püspök is tartott előadást. A kongresz-
szusnak fénypontja volt Maffi bíborosnak előadása 
a kongresszus harmadik napján (szeptember 11.) 
Boldog Eymard atyáról, a C. SS. AA. megala-
pítójáról. 

A kongresszusnak méltó bezárása volt az az 
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eucharisztikus ünnepély, amelyet szeptember 11-én 
délután tartottak meg a Szent-Péter-bazilikában. Dél-
után három órakor imaórára gyűltek össze a kon-
gresszus tagjai. Szemtanúk leirása szerint megkapó 
látvány volt, amint a 2000 áldozópap hófehér cottá-ba 
(karing) öltözve és mögöttük körülbelül 100 püspök 
és praelatus, középen pedig négy bibornok, a con-
fessio S. Petri körül térdepelve végezték áhitatukat. 
Bignami syracusa-i érsek vezette az imaórát a szó-
székről. Utána Rampolla biboros, arciprete vezetése 
alatt eucharisztikus körmenetet tartottak a baziliká-
ban és az előcsarnokon át, ennek végeztével pedig 
Te Deum volt. A Szent-Péter-bazilikában tartott ezen 
eucharisztikus ünnepélyen a papokon kívül körül-
belül 50.000 ember i» jelen volt, köztük több zarán-
dokcsoport is. 

Délután öt órakor a kongresszus tagjai, továbbá 
a római eucharisztikus társulatok tagjai és a Rómá-
ban időző zarándok-csapatok (Parma, Yarese, Rovigo, 
Modena, Torino etc. összesen körülbelül 10.000 em-
ber) átvonultak a bazilikából a Yatikán-nak S. Da-
maso udvarába; félhat órakor pedig az udvarra 
nyiló erkélyen fehér talárban és vörös köpenyben 
megjelent a Szentatya a kongresszuson jelenvolt 
négy biboros kíséretében, és mikor a vatikáni test-
őri zenekar a pápai himnusz végére ért, a Szentatya 
áldását adta a jelenlevőkre. 

Az o laszország i kath. i f júsági zarándok-
lat. Mint régebben jelentettük, a jubileumi év alkal-
mából az olasz kath. iljúságnak egy monstrezarán-
doklata volt f. é. szeptemberre tervbe véve. Ez a 
zarándoklat szept. 9-én érkezett Rómába, több külön-
vonaton, összesen mintegy 3000 ifjú jött el, minden 
egyes csoport egy-egy papnak vezetése alatt. Szept. 
10-én az ifjak a lateráni bazilikában szent misét 
hallgattak; a szent mise alatt, melyet De Lai biboros 
végzett, az ifjak nagyobb része a szent áldozáshoz 
is járult. Szent mise után Don Lardi kanonok intézet 
az ifjúsághoz beszédet, figyelmeztetve őket a jubileumi 
év kapcsán arra, hogy ma is késznek kell lennie a 
jó kereszténynek a hitért való küzdelemre; a jó 
keresztény kész hazájáért is, ha kell, életét is felál-
dozni, de soha sem lelkiismeretét. Szept. 11-én az 
iljak Róma város nevezetességeit tekintették meg, 
este pedig az Ara Coeli templomban imádási órát 
végeztek, amelynek végén szentséges körmenetben 
vonultak ki körül a templomban és a templom előtti 
terrace-ra, ahonnét a celebrans áldást osztott. A bal-
dachinumot a «Giuventü Cattolica Italiana» nevű 
egyesület országos elnöke és vidéki elnökei vitték. 

Ugyanazon nap este a kath. egyetemi kör rendezett 
fogadó-estet, az egész országból összesereglett kollégák 
tiszteletére. Szeptember 12-én az ifjúsági zarándoklat 
tagjai a Szent-Péter templomba mentek és jelen 
voltak a Cassetta biboros által celebrált szent misén ; 
délután pedig a Vatikánba vonultak, ahol a S. Damaso 
udvarban egybegyűlve az erkélyen megjelenő Szentatya 
áldásában részesültek. 

A Rota m á s o d f o k ú Ítélete a Castel lane— 
Gould perben . Ezen, a világsajtóban oly nagy fel-
tűnést keltő ítéletet és előzményeit itt, külön helyen 
látjuk jónak behatóan ismertetni. 

A katholikus vallású Boni Castellane Pál fran-
cia gróf 1895-ben New-Yorkban reverzális és dis-
penzáció mellett vegyes házasságra lépett Gould 
Annával, ki csak kevéssel a házasság előtt vette fel 
a keresztséget az episkopális egyház szertartásai sze-
rint, amelyhez tartozott. A felek 1906. évig folytatták 
a házaséletet, amelyből három gyermek is szárma-
zott, míg 1906-ban a nő pert indítván a férj hűtlen-
sége miatt a párisi törvényszéknél, elválasztó ítéletet 
eszközölt ki és Talleyrand Sagan herceggel második 
házasságra lépett. Boni Castellane Pál gróf viszont 
1910. évben külön pápai engedéllyel, a Rota Romana-
nál, mint első fórumnál, köteléki pert indított azon 
a cimen, hogy Gould Anna a vele kötött házasság 
előtt több ízben, de nevezetesen közvetlenül az egy-
házi egybekelés előtt, tanuk előtt kijelentette, hogy 
ő, mint protestáns nő, a házasságot felbonthatónak 
tekinti és azért, ha nem lesz boldog házasságában, 
nevezetesen, ha férje nem lesz hű hozzá, a házasság 
felbontását fogja kérni. Eelperes ezen körülményt az 
első perben beigazolta három tanúval (a felperes fivére, 
János gróf, továbbá del Drago principe és Cameron 
Katalin nyoszolyó kisasszony). A Róla 1911-ben ezen 
tanúk közül csak del Drago hercegnek tanúságát 
jelentette ki a tárgyra tartozónak, mert a herceg azt 
vallotta, hogy Gould Anna az említett nyilatkozatban 
kifejezetten feltételként (conditio expressa) kötötte 
ki a válás lehetőségét, míg a másik két fő tanú (több 
más tanú is ki lőn hallgatva) csak azt vallotta, hogy 
előttük Gould Anna a maga protestáns, szubjektív 
szempontjából a házasságot felbonthatónak mon-
dotta, ami a Rota szerint nem conditio, hanem error 
iuris fennforgását bizonyítaná, az error iuris (téves 
hiedelem a házasság felbonthatósága vagy más lé-
nyeges tulajdonságai tekintetében) pedig a kánonjog 
szerint nem idézi elő a házasság érvénytelenségét. 
Ezért a Rota, egyetlen egy tanú bizonyságát elegen-
dőnek nem találván («unus testis nullus testis»), 1911. 

Hemopatiai gyógyintézet Asthma, köszvény, görvélykór, idillt és nehéz szív-, 
gyomor-, máj-, vesebajok és súlyos idegbajok (para-
lysis, tabes, álmatlanság) gyógyítására berendezve. 

á „ . « » . Bejáró betegek részére. Mérsékelt árak. Bevált, ki-Budapesi, V., Vaci-korui 18. S Z . I. ======= próbált kezelés ! = = 
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december 9-én úgy ítélt, hogy felperes a házasság 
érvénytelenségét nem tudván bizonyítani, a házas-
ság érvényes, és felperes férj viseli az összes költ-
ségeket. 

Felemlítjük még, hogy az elsőfokú perben Gould 
Anna is ki lett hallgatva 1910. évben, és ez alka-
lommal kereken tagadásba vette, hogy a házasság-
kötés előtt olyan nyilatkozatot tett volna. Felperes 
viszont tanúkkal bizonyította, hogy Gould Anna bosz-
szúból akarja lehetetlenné tenni Castellane grófnak 
újból való házasságkötését és ezért tagadja le emlí-
tett nyilatkozatát. 

Boni Castellane. gróf a Rota első tanácsának íté-
lete ellen felebbezéssel élt a Rota második tanácsá-
hoz, amely 1913. március 1-én hozott másodfokú 
Ítéletében, feloldva az elsőfokú ítéletet, kimondotta, 
hogy a felperes által már az elsőfokú per alatt be-
terjesztett bizonyítékok közt (tanúvallomások) az 
említett három tanú vallomásával kétséget kizáró mó-
don be lett igazolva az, hogy Gould Anna esetében 
nem error iuris, nem is «conditio in pactum de-
duct a», hanem «intentio explicita seu positiva sese 
non obiigandi» (Gasparri nr. 919.) vagy másképen 
«propositum contra substantiam matrimonii» forog 
fenn, ami a (.(conditio contra substantiam matri-
monii»-val egyenértékű és három közvetlen tanú 
által igazolva van; nem határoz tehát semmit az, 
hogy csakis az egyik tanú igazolta azt, hogy maga 
az alperesnő is emlegette a «conditio» szót. 

A Rota II. tanácsa ezen másodfokú ítéletben el-
veti az elsőfokú ítéletnek abbeli feltevését is, mintha 
még a conditio fennforgása esetében is a házasság 
érvénytelenné nyilvánítható nem volna azért, mert 
(Rota I. tanácsa szerint) New-York extratridentin 
terület lévén, ott az érvénytelen házasság convalida-
tio-ja jelen esetben egyszerű «consensus renovatio»-
val történhetett, ami a 11 évi önkéntes együttélés-
nek — még a férj hűtlensége felismerése után — 
folytatásából vélelmezhető. A Rota II. tanácsa ezt 
elfogadhatónak nem találja, azért, mert az egyszerű 
együttélés maga nem elég a convalidatio-hoz, ehhez 
a convalidatio-ra irányuló szándéknak is meg kel-
lett volna lenni mindakét félben, már pedig alperes-
nőben ez nem lehetett meg, mert ő neki sejtelme 
sem volt az egyházi per megindítása előtt arról, 
hogy házassága kánonjogilag érvénytelen volna az 
ő jogfenntartása miatt, de ha ezt tudta volna is, a 
convalidatio-hoz szükséges beleegyezést nem adhatta 
meg, mert számos tanú (a hármon kívül is) bizo-
nyítja azt, hogy ő a házasság után is szinte «fixa 
idea»-ként emlegette folyton, hogy ő házasságának 
felbontása iránt szabad kezet tart fenn magának, és 
már ezért is ismételten tiltakozott, mikor rokonai az 
ő esetleges katholizálására céloztak, mert t. i. — 
mondta ő — nem akarja magát feltétlenül lekötni 
férjéhez, pedig mint kath. nő már tőle el nem vál-
hatna. 

A Rota ezen másodfokú Ítélete persze még nem 
jogerős, mert ehhez még két, a másodfokúval egybe-
hangzó ítélet lesz szükséges. Ha alperesnő nem feleb-
bezne, mindenesetre felebbezni fog a házasságvédő. 
De valószínű, hogy alperesnő is felebbezni fog dacára 
annak, hogy a per másodfokban való felvételénél az 
idézést nem fogadta el, és ezért a Rota őt elmaka-
csolta és távolléte dacára is felvette a pert. 

Gould Anna a folyó év tavaszán, a másodfokú 
ítélet első hirére, tiltakozást tett közzé az ellen, 
mintha ő valami levélben elismerte volna, hogy ő a 
házasságkötés előtt fenntartotta a házasság felbontá-
sához való jogot és hogy e levélben azért elutasí-
totta volna a katholizálás iránt neki tett javaslatot. 
Gould Anna ezen sajtónyilatkozatban csodálkozásá-
nak ad kifejezést afelett, hogy a Rota Ítélkezhessen 
az ő ügyében anélkül, hogy e levelet és Boni Cas-
tellane állításait vele, vagy ügyvédjével közölték volna. 

Ezzel szemben a valóság az, hogy a Rota elé 
semmiféle levél nem került, az tehát tisztán zsurna-
liszta találmány. Ami pedig a meg nem hallgatást 
illeti, Gould Anna tényleg a másodfokú per elején 
is meg lett idézve, de az idézést ő (vagyis ügyvédje) 
elfogadni nem akarta ; és így a Rota a fél «contuma-
cia»-ja miatt jogosan tekinthetett el alperesnő meg-
jelenésének vagy képviseltetésének további követelé-
sétől. A Rota II. tanácsa a másodfokú ítéletet az 
elsőfokú perben kihallgatott tanúk vallomásai alap-
ján hozta; az elsőfokú ítélettel ellentétben álló má-
sodfokú ítéletre a Rota-t nem újabb bizonyítékok 
beterjesztése, hanem a régi bizonyítékok ténybeli 
anyagának és jogi bizonyító erejének másféle, eltérő 
felfogása vitte reá. A bizonyítási eljárás kiegészítésé-
nek szüksége, úgy látszik, nem merült fel. 

Még megjegyezzük, hogy a Rota Romana-nak 
10 tagja (auditor, uditore) van, akik közül 3—3 ké-
pez egy-egy tanácsot, kezdve a junioroktól felfelé, 
úgy, hogy a IV. tanács (IV. felebbezési forum) már 
a 10-ik uditoréból (I)ecanus Rotae) és a két junior-
ból (1., 2.) kerül ki. 

A Rota-nak fent ismertetett elsőfokú Ítélete az 
Acta Apóst. Sedis 1912. évfolyamának 146—156. lap-
jain, másodfokú ítélete pedig a folyó évi julius 7. szá-
mában (312^332. 1.) jelent meg. 

III. TUDOMÁNYOS CIKKEK, <*> ^ 
co G/o KÖZLEMÉNYEK, ÉRTEKEZÉSEK 

A dogma modernista magyarázatai. 
I. közlemény. 

1. Az egyház tana a dogmáról — egyelőre csak 
a vatikáni zsinat döntései alapján — röviden a 
következőkben foglalható össze. A vatikáni zsinati 
meghatározások szerint isteni és katholikus hittel 
mindazt igaznak kell tartani, ami az Isten írott vagy 
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áthagyományozott igéjében foglaltatik s amit az egy-
ház legfőbb tanítói tekintélye mint kinyilatkoztatot-
tat hivésre terjeszt elő.1 S mit nyilatkoztatott ki 
Isten? Igazságokat. A zsinat a kinyilatkoztatásról 
ugyanis ezt mondja: ezen isteni kinyilatkoztatásnak 
kell tulajdonítani azt, hogy azon igazságokat, melyek 
magukban véve az emberi észszel is megközelíthetők, 
az emberi nem mostani helyzetében is mindenki köny-
nyen stb. megismerje.2 Az ilyen, Istentől kinyilatkozta-
tott s az egyház legfőbb tanítói tekintélye által hivésre 
előterjesztett igazságot nevezzük dogmának. A dogmá-
ról továbbá azt tanítja az egyház tanítóhivatala, hogy 
az változhatatlan igazság.3 Következőleg a katholikus 
tan szerint a dogma eredetét tekintve: Istentől ki-
nyilatkoztatott igazság ; mibenlétét tekintve : igazság, 
melyért Isten tekintélye kezeskedik; tulajdonságát 
tekintve : változhatatlan igazság. 

2. A dogmára vonatkozó modern elméletek. 
Modernnek mondjuk ezen elméleteket, mert a XVIII. 
századig a dogma mibenlétének felfogásában a 
keresztény felekezetek között elvi különbség nem 
volt. Voltak ugyan addig is részleges eretnekségek, 
voltak, kik elvetettek egyes dogmákat, de magának 
a dogma fogalmának értelmezésében egyetértettek. 
Általában lehet mondani, hogy a reformációig a 
kereszténység elvileg közös alapokon állott, elvi szaka-
dás nem volt. Azon felekezetek, melyek a reformá-
cióig a kath. egyház kebeléből kiváltak, egyes tanok 
miatt szakadtak el az egyháztól, de a keresztény-
séget, magát a dogmát lényegileg egyenlőkép fogták 
fel, magyarázták. A XVI. századbeli protestantizmus-
sal már lényeges, elvi eltérés áll be a keresztény-
ségben. A protestantizmus az eddigi közös alapoknak 
egyikét, az egyházi tekintélyt elvetette. Az egyházi 
fegyelem fenntartása céljából azonban ő is hasz-
nosnak tartotta az egyházi tekintélyt, de azon taní-
tói tekintély ellen, mely a keresztény vallás tartalmát 
a híveknek az egyházból való kiközösítés terhe alatt 
törvények, dogmák alakjában terjeszti elő a hivésre, 
a vallási lelkiismeret nevében tiltakozott.4 A pro-
testantizmus szerint a Szentírás igen egyszerű, könnyen 
érthető, minden tekintélyi magyarázat nélkül is 

1 Denzinger, Enchiridion symbolorum . . . n. 1792. 
3 ü. o. n. 1786. 
3 U. o. n. 1818. 
4 Koch u. Wecker, Religiöswissenschaftliche Vorträge, 
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lényegileg mindenki ugyanazon vallási meggyőződést 
merítheti belőle. A protestantizmus tehát elvileg már 
megtagadta s elhagyta a közös keresztény alapoknak 
egyikét, de a dogmának fenti fogalmát mivoltából ki 
nem forgatta. 

Ujabb időben a protestáns theologia dogma-
felfogásában is lényeges változás állott be, s a pro-
testantizmus még jobban eltávolodott a közös keresz-
tény elvektől. Az orthodox protestáns theológia ugyan 
még továbbra is ragaszkodik a dogmák tekintélyé-
hez s egyes apostoli tanokhoz, de a liberális irány 
a kereszténységet egészen dogmamentessé akarja 
tenni, vagy legfeljebb jelképies jelentést és ideiglenes 
hasznosságot tulajdonit a dogmatikus tételeknek. 

Ezen lényegbe vágó, új felfogás gyökerei kétség-
kívül Schleiermacherig nyúlnak vissza. A protestan-
tizmus Schleiermacherig a Szentírást tartotta vallási 
meggyőződésében irányadónak, az egyetlen hitforrás-
nak. Hitének tárgyát a bibliából merítette. Schleier-
macher szerint a vallás lényegileg érzés, az Istennel 
való azonosság érzelme, vallási tapasztalás, belső 
élmény. A dogma pedig nem szentírási igazság, 
hanem azon vallási érzelmeknek, tapasztalásoknak 
a felfogása és elvont kifejezése, melyeket a keresz-
tények, az egyház közösen átélnek. Mivel a vallás gyö-
kere, lényege és döntő kritériuma a vallásos élmény, 
azért a dogmaszerűnek, az ismereti elemnek, a tani 
résznek a vallásban legfeljebb másodrendű jelentő-
sége lehet. A vallás, azaz az érzelem lényegileg változat-
lan marad, ha annak kifejezései, dogmatikus formulái 
mindjárt folytonosan változnak is. 

A protestantizmus Schleiermacher előtt is hivat-
kozott a vallási átélésekre, de ezt azért tette, hogy 
a bibliából merített hit tárgyát velük mint egyéni 
kritériumokkal alanyilag igazolja. Schleiermacher 
óta azonban magát a hit tárgyát is a vallásos átélés-
ből, mint vallási alaptényből vezetik le. S ha a pro-
testáns theológia tanaira s a Kant-féle bölcseletre 
gondolunk, könnyen megértjük a Schleiermacher-
féle vallás keletkezésének az okait is. Ez az elmélet 
csak szükségszerű következménye volt egyrészt azon 
protestáns theologiai tannak, hogy az ember a bűnbe-
esés után képtelen vallási igazságoknak megisme-
résére, másrészt azon bölcseleti felfogásnak, mely az 
ész igazságot-megismerő képességét kétségbevonja.1 

1 Dictionnaire Apol. de la Foi Cath. VI. 1846. 1. 
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Mivel a modernisták tanain nyilvánvalóan észre-
vehető a modern protestáns vallási felfogás beszü-
remlése és hatása, azért előbb röviden előadjuk a 
liberális protestáns irányzat legmodernebb képviselői-
nek, Harnacknak és Sabatiernek dogmamagyarázatát. 

3. Harnack, midőn a kereszténységet teszi kritika 
tárgyává és annak lényegét akarja meghatározni, 
mellőzi az egyházi hagyományt s egyedül a szin-
optikus evangéliumokra támaszkodik. De ezekkel is 
egészen önkényesen bánik el. «Harnack a gondola-
tokat a tübingai iskolától vette át s tulajdonképen 
ezen iskola Ritschl-féle irányának mai apologétája. 
Ez az irány nem ismeri el többé a Luther-féle 
kereszténységet, még az evangéliumot sem; mivel 
mindkettő a neki nem tetsző természetfeletti elemre 
van fektetve... A pozitiv hitű protestáns Stöcker így 
jellemezte ez irányt: «Diese moderne Theologie hat 
eine andere Religion, als wir». A lutheránizmusból 
is tehát már csak a szabad vizsgálat elvét tartotta 
meg».1 

Harnack a kereszténység lényegét röviden így 
foglalja össze: Atyaisten, gondviselés, istenliúság, az 
emberi lélek végtelen értéke. «In dem Gefüge: Gott 
der Vater, die Vorsehung, die Kindschaft, der un-
endliche Wert der Menschenseele, spricht sich das 
ganze Evangelium aus.»2 Szerinte az evangelium 
nem elméleti tan, nem világbölcseség. Csak annyi-
ban tan, amennyiben Istennek, az Atyának valósá-
gát tanítja. Az evangélium jó hír, mely biztosítja 
nekünk az örök életet és megmondja, hogy mit ér-
nek a dolgok és erők, amelyekkel dolgunk van. . . 
«Mi mást jelenthet ilyen feltételek mellett a hitval-
lás, mint Isten akaratának a teljesítését azon meg-
győződésben, hogy ő az atya és jutalmazó ? Más hit-
vallásról Jézus sohasem beszélt.» Azért tehát «csak 
az átélt vallást kell megvallani, minden más hitval-
lás Jézus szemében képmutatás és kárhozatos. Amint 
az evangéliumban nincs kész vallástan, úgy még 
kevésbbé található benne utalás arra, hogy kész tant 
fogadjanak el és valljanak az emberek.»3 

«Nem lehet vita tárgya, hogy a keresztény vallás 
a jóhiren alapszik, melynek tartalma az Istenben 
és az ő küldöttjében, Jézus Krisztusban való hit, és 
hogy az üdvösség ígérete ezen hithez van kötve. De 
az evangéliumban való hit s az egyház későbbi 
dogmája nem úgy viszonylanak egymáshoz, mint 
tétel és a tétel kifejtése... ellenkezőleg: itt a vallás 
felfogásában egy egészen új elem lépett közbe; az 
egyház jóhii'e egy oly világismeretbe lett beleillesztve, 

1 Dudek, Az őskereszténységből. Budapest, 1912. 6. 1. 
2 Wesen des Christentums. 1906. 44. 1. 
3 « . . . Nur die selbst erlebte Religion soll bekannt wer-

den ; jedes andere Bekenntniss ist in Sinne Jesu heuchlerisch 
und verderblich. Wie sich in dem Evangelium keine breite 
Religionslehre findet, so noch viel weniger die Anweisung, 
eine fertige Lehre allem zuvor anzunehmen und zu beken-
nen.» (U. o. 93. 1.) 

amelynek már reá való tekintet nélkül birtokában 
volt, s így maga a vallás tanná lett, melynek bizo-
nyossága ugyan az evangéliumtól van, de tartalma, 
azaz az, amit tanít, csak részben.»1 

Harnack azt állítja, hogy a keresztény vallás 
természeténél fogva dogmátlan. A keresztényeknek 
kezdetben nem voltak dogmáik. Hát hogyan kelet-
keztek és hogyan fejlődtek? íme: «a dogmák kelet-
kezésének és fejlődésének szakai éles határvonallal 
el nem választhatók; egymásba folynak; mindamel-
lett ott kell éles határvonalat keresni, ahol egy 
fogalmilag megszövegezett és a tudomány eszközei-
vel kifejezett hitigazság, mint az egyház hitágazata, 
lett előterjesztve s mint ilyen az egyházban általá-
nosan érvényre jutott. Ez pedig először akkor tör-
tént, mikor a Krisztusról, az Istennek praeexistáló 
és személyes Igéjéről, szóló tant az egyházakban 
mindenütt mint a kinyilatkoztatás alapvető hittételét 
ismerték el, vagyis a III. század végén s a IV. század 
elején.2 

Harnack azt is megmagyarázni próbálja, hogy ho-
gyan lett a dogmátlan hitből katholikus dogmás keresz-
ténység. A keresztény vallással is az történt, ami 
más vallásokkal : rendszerré kezdett alakulni azon 
általános természetes szükségesség alapján, hogy az 
ember a vallást valahogy el akarja gondolni. A ke-
reszténység lényege egyes történeti tényekkel volt 
egybekötve. Belőle egy egész világnézetet lehetett 
vonni. Lehetetlen volt, hogy ezt meg ne kíséreljék 
egyes intellektualisták, s világnézetet ne alkossanak 
belőle. Ez magában véve jogos, törvényes törekvés. 
Csak ne tévesszük össze ezt a rendszerezést, amelyet 
egy kor igényeihez alkalmaztak, s amely természeténél 
fogva megváltoztatható, magával a kinyilatkoztatással. 
S Harnack szerint ezt a veszélyt tényleg ki nem 
kerülték. A theológusok nézeteiket a görög bölcselet 
keretében formulázták. A hellenizmus magához 
ragadta s a saját képére alkotta az evangéliumot. 

A keresztény vallásnak ráeszmélő elgondolása 
és fogalmakkal való kifejezése már szent Pállal meg-
kezdődött. De szent Pál a keresztény gnózist nem 
azonosította az evangéliummal. A későbbi dogmá-
hoz sem hasonló az, annál kevésbbé azonos vele, 
mert annak jellegzetes vonása az, hogy egyáltalán 
nem akar «stultitia» lenni, hanem «sapientia».3 

Annak közvetlen oka, hogy dogmát, tantörvényt 
alkossanak, s így a keresztény vallást megváltoztas-
sák, a hellenista szellemnek az evangéliumba való 
behatolása volt, majd pedig a gnoszticizmussal való 
küzdelem, ami arra késztette az egyházat, hogy tant, 
istentiszteletet, fegyelmi törvényeket alkosson s azo-
kat kebeléből kizárja, akik a megállapított törvé-
nyeknek engedelmeskedni nem akartak. Ha az egy-

1 A. Harnack, Lehrbuch der Dogmengeschichte. 1894. I. 
17. 1. 

2 U. o. 3. 1. 
3 U. o. 17. 1. 
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ház tana és törvényei szerint neveztetik katholikus-
nak, akkor a II. században változott át a keresztény-
ség katholicizmussá. Teljesen legyőzte a gnosztiku-
sokat, de nem veszteség nélkül szerezte meg a győ-
zelmet, mert: victi victoribus legem dederunl.1 

Harnack nem tagadja azt, hogy van előnyük az 
ilyen tantörvényeknek. Egyes tételei igen nagy-
becsüek. Együttesen pedig sok metafizikai, kozmoló-
giai, történeti kérdést ölelnek fel s határozott felele-
tet adnak rájuk. De tagadhatatlanul nagy hátrányuk 
is volt. S ez abban állott, hogy az élő hit hitvallássá, 
symbolum credendum-má változott. A Krisztus iránti 
belső odaadás krisztológiává, az ő országa utáni égő 
vágy halhatatlansági és istenítési tanná; a profetiz-
mus tudós exegezissé és theologiai tudománnyá, a 
Szentlélektől ihletett pneumatikusok klerikusokká; 
égő fohászok himnuszokká, litániákká ; a szellem — 
joggá és kényszerré. A lélekszabadság és észauto-
nómia majdnem teljesen elveszett. A kereszténység, 
mely szeretet volt, metafizikává lett. Senkisem érez-
heti magát kereszténynek, azaz istenfiának, ha saját 
tapasztalatát és vallási ismeretét az egyházi symbo-
lummal előbb össze nem egyezteti. Nagykorú senki-
sem lehet az egyházban: mindig függ a tantól, a 
paptól, a kultusztól. 

Harnack szerint az egyház dogmái hasonlók a 
görög bölcseleti igazságokhoz, dogmákhoz. A dogmát 
úgy tüntetik fel és szerepeltetik, mintha az a kinyi-
latkoztatás lényege volna, pedig úgy fogalmát, mint 
fejlődését tekintve, nem más, mint a görög bölcsel-
kedő szellem műve az evangélium trónján. A dogmás 
kereszténység csak egy fejlődési foka a keresztény-
ségnek, de nem maga a kereszténység. A dogmák 
tehát nem az evangélium tanai, hanem későbbi fej-
lemények ; nem Istentől kinyilatkoztatott vallási igaz-
ságok, hanem fogalmi feldolgozásai azon vallási 
élményeknek, melyek Krisztus lelkében virágoztak ki. 

A dogma eredetének és fejlesztő okainak elő-
adása után így határozza azt meg : «Dogmen sind die 
begrifflich formulirten und für eine wissenschaftlich-
apologetische Behandlung ausgeprägten, christlichen 
Glaubenslehren, welche die Erkenntniss Gottes, der 

Welt und der Heilsveranstaltungen Gottes zu ihrem 
Inhalte haben.»1 Yagy : «Das Dogma, d. h. die begriff-
lichen Mittel, durch welche man sich in der antiken 
Zeit das Evangelium verständlich zu machen ver-
sucht hat, sind mit dem Inhalt desselben verschmol-
zen und zum Dogma erhoben worden.»2 Azon esz-
közök, melyekkel a régi időben az evangéliumot 
fogalmilag megérthetővé igyekeztek tenni, ennek a 
tartalmával egybeolvadtak és dogmává lettek. 

A legliberálisabb protestáns és legmodernebb 
ember felfogását a kereszténységről Paulsen-nél 
olvashatjuk. «Jézus vallása a hellenista világba állítva 
oly alakot nyert, mely azon félreértést okozhatta, 
mintha a kereszténység lényegileg tan volna, mely-
nek ép úgy mint a bölcseletnek, elméleti értéke van 
és az észhez fordul. Alapjában véve ez a vélemény 
seholsem található. Az egyház hitvallomása tulajdon-
képen nem észbelátást, hanem gyakorlati bizonyos-
ságot akar kimondani arról, amiben az egyház magát 
egynek tudja. IIa hittel vallja az ég és föld terem-
tőjében való hitet, akkor ez nem jelent elméleti 
ismeretet, hanem közvetlen bizonyosságot arról, hogy 
a világ nem esetleg van s nem is az ördögtől, mint 
azt egyesek gondolták, hanem Istentől, a végtelen 
jótól. S lia a kereszténység hisz Jézus Krisztusban, 
ki szűztől született, ezzel nem azt akarja mondani, 
hogy egy történeti tényről vagy pláne egy természet-
történeti anomáliáról biztos tudomása van, hanem 
azon közvetlen meggyőződést akarja kifejezni, hogy 
Jézusban az Isten mint ember jelent meg.. . oly 
ember, aki önmagának semmit sem akar, aki csak 
jót tesz... az ilyen Isten, Isten emberalakban... Ha 
a kereszténység hite mindenféle véleményekben és 
tantételekben állana, akkor igazuk volna azoknak, 
akik holtnak mondták. Ha a kereszténység azon 
betűszerinti igaznak tartásban állana, hogy Isten 
5000 esztendővel ezelőtt semmiből teremtette a vilá-
got, hogy az első emberek neve Adám és Eva volt.. . , 
hogy Jézusban két természet van s Istenben három 
személy, hogy az Atyaisten az Istennek, a fiának a 
halálát okozta, ha ilyen és hasonló theorémákban 
való hit volna a kereszténység, akkor egy mai fel-

1 Wesen des Christentums. 128. 1. i Lehrbuch der Dogmeng. I. 3. 1. 2 U. o. 18. 1. 
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világosult embernek lehetetlen volna azt hinni. De 
ez nem a kereszténység hite, ha mindjárt az összes 
hitvallások állítják is és az üdvösségből kizárják azt, 
aki azt nem hiszi. Jézus életében általában az élet 
értelme, a dolgok értelme nyilt fel előttem, s ezt neve-
zem Istennek, Isten megjelenésének. De ha a modern 
embert többre akarják rávenni s azt kívánni tőle, 
hogy higyjen Jézusnak szűztől való születésében, 
Mária szeplőtelen fogantatásában, vagy Krisztus fel-
támadásában és mennybemenetelében, akkor elfor-
dul s azt fogja mondani: kérem, hagyjon magamra, 
nem értjük egymást».1 

(Folytatjuk.) Wiedemiann Károly dr. 

"Euthanasia. II. közlemény. 

5. íme, egy kis kóstoló abból az erkölcstanból és 
jogból, mellyel a monisták a keresztény jogot és 
erkölcsöt helyettesíteni szeretnék. Bíráljuk meg rövi-
den ezt a kedves törvénytervezetet. 

Először: a monisták eme tervezete élénken emlé-
keztet azokra a barbár időkre, mikor kulturátlan, vad 
népek láb alól eltették öregeiket és betegeiket. Élénken 
emlékeztei arra az időre, mikor, mint Herodotos 
elbeszéli, a massageták öregeiket leöldösték és azután 
víg lakomákat csaptak; mikor Strabo szerint a bakt-
riak elaggott és beteg szüleiket külön e célra nevelt 
kutyáknak dobták oda, hogy ezek széttépjék őket; 
mikor a craspiak a hetvenéves aggokat elzárták, hogy 
éhen vesszenek; mikor az aethiopiaiak felszólították 
megöregedett szüleiket, hogy öljék meg magukat, és 
ha ezt megtenni vonakodtak, száguldó bikák farkához 
kötözték őket s addig kínozták, míg meg nem haltak. 

A mi monistáink ezen vad népeknél nem a 
lényegben, hanem csak a módban finomabbak. A fenti 
tervezet szerzője szerint t. i. a mi betegeinket is fel 
kellene szólítanunk, hogy öljék meg magukat (Macht 
doch einen Selbstmordversuch!); ezt azonban csak 
azért nem lehet tennünk, mert a laikusok nem érte-
nek a finom, fájdalomnélküli öngyilkossághoz, hanem 
többnyire oly eszközökre vannak utalva, melyek 
durván, brutálisan, csúnya, kegyetlen, fájdalmas és 
bizonytalan módon végeznek az emberrel. A mai 
orvostudománynak, úgymond, pompás eszközei van-
nak az emberek megölésére, eszközei, melyeknek 
alkalmazása mellett a halál, mint szelid jóbarát, az 
álomnak édes testvére jelentkezik. Ezekhez az eszkö-
zökhöz a laikus nem igen férhet hozzá, azért leg-
jobb, ha szakértő, orvos öli meg őt. (V. ö. ez idézett 
füzet 5. 1.) 

Másodszor : a fenti tervezet csontig-velőig erkölcs-
telen. Ha akadna barbár állam, mely azt törvényerőre 
emelné, az ilyen törvény nem érdemelné meg a 
törvény szép nevét, és minden tisztességes embernek 
kötelessége volna azt érvénytelennek, semmisnek 

1 Einleitung in die Philosophie. 256. 1. 

tekinteni. Oly törvény t. i. mely a pozitiv isteni vagy 
a természeti törvénnyel ellenkezik, Szent Tamás szerint 
nem törvény, hanem annak karikatúrája,megromlása: 
non est lex, sed corruptio legis. Az ily törvény tehát 
sem a beteget nem jogosítaná fel arra, hogy az 
euthanasiával, melyhez a bíróság neki a jogot meg-
adná, éljen; sem az orvost, hogy a beteget megölje. 

Az ember, mégha gyógyíthatlan beteg is, nem 
rendelkezhetik a maga életével, mert nem ura annak. 
Az életnek ura az, aki adta, Isten. «Lássátok, hogy 
egyedül én vagyok és nincs kívülem más Isten; én 
ölök és elevenítek, sebesítek és gyógyítok, és nincs, 
ki kezemből kiszabadíthasson.»1 «Az Úr öl és elevenít.»2 

És: «Mivel, Uram, te vagy, kinek az élet és a halál 
fölött hatalma vagyon; elviszesz a halál kapujáig és 
visszahozasz.»3 

A józan ész is belátja, hogy az ember nem ura 
a maga életének. Ura csak annak lehet az ember, 
ami tőle különbözik; az «úr» relativ fogalom; az 
ember nem lehet ura önnönmagának, mert önnön-
magától nem különbözik. «Porro hominem — írja 
Lugo — non esse dominum suae vitae, probari potest, 
quia licet homo potuerit accipere dominium alia-
rum rerum, quae sunt extra ipsum, vel quae ah 
ipso distinguuntur; non tarnen potuit accipere do-
minium sui ipsius, quia ut ex ipso conceptu et defi-
nitione constat, dominus est aliquid relativum, sicut 
pater, et magister; quare sicut nemo potest esse 
pater vel magister sui ipsius, ita nec potest esse sui 
ipsius dominus: nam dominus semper dicit supe-
rioritatem respectu illius, cuius est dominus. Unde 
nec Deus ipse potest esse dominus sui ipsius, quam-
vis possideat perfectissime se ipsum.»4 

Az ember, ismételjük, nem ura a maga életének, 
hanem annak haszonélvezője. Kötelesek vagyunk élni 
és kötelesek vagyunk életünket Isten dicsőítésére, 
embertársaink javára, önmagunk tökéletesítésére 
használni. Mikor szükséges, szabad életünket vesze-
delemnek is kitennünk; rendezett módon, magasabb 
jóra való tekintettel szabad — de csak platoniku-
san — óhajtanunk, hogy életünknek vége szakadjon 
(cupio dissolvi et esse cum Christo) : azonban éle-
tünket kioltani sem saját kezünkkel, sem másnak 
keze által nem szabad, mert aki ezt teszi, beavat-
kozik Istennek jogaiba, a teremtőnek jogát bitorolja 
s így súlyos bűnt követ el. «At vero dominium 
vitae — írja Molina — ac membrorum, autor ipse 
naturae, qui ea contulit, sibi ipsi reservavit, solum 
usum et administrationem eorum hominibus con-
cedens. Quo fit, ut, qui se vita privaret, aut qui sibi 
membrum amputaret, quando id non praescribit 
recta ratio ad corporis incolumitatem rectamque 
administrationem membrorum, corporis totius ac 
vitae, qui item vitám suam irrationabiliter minueret, 

i Deut. 32, 39. 5 Kir. I, 2, 6. 3 Bölcs. 16, 13. 
4 Lugo, De iure et iustitia, Disp. X, sect. I, n. 9. 
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aut membrum laederet vel debilitaret, peccaret 
quodam modo contra iustitiam, tamquam iniquus 
destructor ac dissipator eins, quod suum non est, 
sed Dei, ipsius tarnen curae ac administrationi com-
missum.» Es szent Tamás: «qui seipsum vita privat, 
in Deum peccat; sicut qui alienum servum inter-
ficit, peccat in dominum, cuius est servus; et sicut 
peccat ille, qui usurpât sibi iudicium de re sibi non 
commissa.»1 

Amint tehát nincs joga mondani az embernek 
(a betegnek sem), a vasúti sinek közé állva: moz-
dony, jer és ölj meg engem, úgy nincs joga az or-
voshoz sem fordulni ily szavakkal : doktor úr, kérem, 
alkalmazza az euthanasiát, öljön meg! 

Ami pedig az orvost illeti: az orvosnak semmi 
körülmények között sem szabad ártatlan embert 
megölni. Nem szabad tehát a gyilkos euthanasiát 
alkalmazni azon a cimen, hogy a beteg maga kívánta, 
hogy a beteg maga mondott le az életéről, mintha: 
volenti, consentienti non fit iniuria. A betegnek nem 
szabad ilyesmit kívánnia. A beteg nem mondhat le 
érvényesen az életéről. Amije nincs az embernek, 
arról le sem mondhat; a betegnek a maga élete 
felett tulajdonjoga nincs, tehát arról le sem mond-
hat, és ha mégis teszi, lemondása érvénytelen és 
súlyosan bűnös. 

Nem volna szabad az orvosnak euthanasiát al-
kalmaznia azon a címen sem, hogy az állam meg-
engedi (ha t. i. akadna őrült állam, mely a monisták 
tervezetéből törvényt csinálna). Az állam megenged-
heti a hóhérnak és fel is hatalmazhatja őt, hogy egy 
gonosztevőt kivégezzen, mert ehhez az államnak ter-
mészeti joga van. Az államhatalom t. i. mindazt 
megteheti, ami a társadalom békéjének és rendjének 
fenntartására szükséges. A gonosztevők kivégeztetése 
pedig szükséges.2 Ahhoz azonban nincs joga az ál-

1 Molina, De iure et iustitia, Tom. IV, tr. III, (lisp. I, n. 1. 
2 Aqu. szent Tamás : «Peccatores occidere non modo 

licet, sed necessarium est, si communitati perniciosi vel 
periculosi sint.» 2, 2, q. 64. a. 2. — Lugo szerint : «Ratio est 
clara, quia non potest esse illicitum id, quod necessarium 
est omnino ad vitam hominum politicam, et quietam, qualis 
est sceleratorum punitio . . . nam si respublica non posset se 
a sceleratis debito modo defendere eos puniendo, et quando 
necesse est, occidendo, gravissime ab iis vexaretur.» U. o. 
Disp. X, sect. II, n. 58. — Szent Pál pedig: «Mert Isten szol-
gája ő (t. i. az uralkodó) a te javadra. Ha gonoszt cselek-
szel, félj ; mert nem ok nélkül hordozza a fegyvert ; mivel 
Isten szolgája, hogy boszut álljon büntetéssel azon, ki gonoszt 
cselekszik.» Róm. 13, 4. 

lamnak, hogy ártatlan embereket öljön vagy végez-
tessen ki. Azért mikor Farao elrendelte, hogy a kis 
izraelita fiúkat a Nílusba dobálják, gyilkolt. Heródes, 
mikor a betlehemi kisdedeket halomra ölette, tömeg-
gyilkosságot követett el. A hóhér, mikor az illetékes 
hatóság felszólítására a gonosztevőt kivégzi, nein 
követ el bűnt; ellenben az orvos, aki valamely po-
zitív törvényre hivatkozva euthanasiát gyakorol, 
gyilkos. Nem szabad mindazt tenni, amit a pozitív 
törvény megenged. Ha a törvény azt mondaná: ölhetsz, 
és Isten így szól : ne ölj !, — akkor inkább kell en-
gedelmeskedni Istennek, mint az embereknek. 
(Folytatjuk.) Jehlicska Ferenc dr. 

A legrégibb k^sztény missiók Közép-
Ázsiában. II. közlemény. 

(A türk népek történeti áttekintése ; a koso-caidami feliratok ; 
az uigurok törzse.) 

A kereszténység Közép-Ázsiában történt elterje-
dése szorosan függ össze a türk, vagy ha úgy tetszik, 
török népek változatos sorsával, amelyek a nagy 
ázsiai kontinens középső részét lakták. 

Chinai források szerint, amelyekben a törökök-
ről Tu-kine, vagy Tu-kue néven esik szó, e nép a 
hiong-nu, vagyis a hunok törzséhez tartozott. Magá-
tól értetődik, hogy ez egyszer nem a később Kis-
Ázsiába vetődött oszmanli-törökökről van szó, hanem 
régibb fajrokonaikról, akik, különböző törzsekre 
szakadva, Tibettől északra, China és a Kaspi-tó kö-
zött legeltették nyájaikat és cserkészve bolyongtak e 
nagy terület felföldjein és steppéin. 

A törökök történetét egészen a Kr. u. VI. száza-
dig egyáltalán nem ismerjük; csak Jusztinián csá-
szár korában bontakoznak ki a praehistoria ködéből 
és csak lassacskán jelennek meg Byzanc és China 
történelmi horizontján. A chinai források révén Tur-
kesztán régibb történetéről nagyjában csak azt tud-
ják, hogy a kereszténység első századaiban e nagy 
területen a főhatalmat a Sienpi nevű tungúz törzs 
gyakorolta. A tulajdonképeni törökök történeti fel-
lépése a VI. század közepén kezdődött, amidőn Tu-
rnen (i" 552.) az egyes törzsek egyesítése után a kán, 
vagy helyesebben a kagan címet vette fel. Néhány 
évvel később már a byzanci Menander Protektor1 

is említést tesz róluk, amikor elmondja, hogy 568-ban 
egy török követség jelent meg Konstantinápoly-

1 Fragmenta histor. Graec. ed. Müller, IV, 226. 

• 
/ r • 

YORAKAT Villamosóra és toronyóragyár 
Budapest, VI., Szív-utca 32. 

• Budapest székesfőváros szerződéses torony- • 

t gyárt minden nagyságban, elsőrendű modern kivitelben a l 
x x 
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ban, Jusztinián udvaránál, skythe nyelven írt levelet 
hozva a császárnak uralkodójuktól. Viszont a követ-
kező évben a konstantinápolyi udvar menesztett köve-
teket Dizabul-hoz, a törökök kánjához.1 

A VI. század vége felé Mokan-kàn uralma alatt 
a törökök máris ugyancsak elhatalmasodtak; ural-
muk Délmandsuriától a Kaspi-tóig ért. 

E hirtelen felvirágzás nem volt tartós. A török 
hatalom lazán egyesített törzsek szövetségén alapult, 
amelyek folyton lázongtak a «központi kormányzat» 
ellen. 600 táján a nyugati törökök teljesen különvál-
tak a keletiektől és egy ideig külön kánjuk uralma 
alatt éltek. 

A chinai kormány nem jó szemekkel nézte e 
félvad törzsek elhatalmasodását a nagy birodalom 
nyugati szomszédságában s azért már 580 táján egy 
diplomatát menesztett közéjük, hogy a veszedelmes 
szomszédok életmódját, hadierejét stb. kikémlelje. 
Csan-sznn-csing — ez volt a derék diplomata neve — 
teljesen megfelelt a hozzáfűzött várakozásoknak és 
terjedelmes jelentésben számolt be tapasztalatairól. 
A hatalmas Mokan-kán életében a chinaiak nem 
mertek a törökkel ujjat húzni; de már 630-ban Kie-li 
kánt legyőzték, hatalmukba kerítették és a török 
törzseket a chinai fennhatóság elismerésére kény-
szerítették. 

Ez az állapot sem volt tartós. 681-ben Kutlug-
kán a chinai uralmat lerázta és sikeres harcok 
után népét függetlenítette; a valóságban legalább a 
törökök teljesen szabadok voltak, noha Kutlug nem 
tartotta szükségesnek Chinával teljesen szakítani és 
színleg hűbéresüknek vallotta magát. E politika, utóda 
Me-csue (691—716) idejében, kitűnően bevált. A ra-
vasz, de amellett kegyetlen zsarnok már egyenesen 
China nyakára nőtt. Mint China névleges hűbérese 
mindenféle ürügyek alatt beleavatkozott a biroda-
lom belső ügyeibe és már 694-ben pusztítva és 
rabolva portyázott a nagy birodalom keleti részén. 
Mikor pedig néhány év múlva a Khi-tan törzse fel-
lázadt China ellen, Me-csue a szolgálatkész hűbéres 
szerepében a lázadást elfojtotta ugyan, de azután 
«kompenzációk» cimén a nagy birodalom erszényén 
hatalmas eret vágott. 698-ban a Thang-dinasztia csa-
ládi perpatvarába avatkozott be és ez alkalommal 
egészen a Hoangho partjáig tolta előre portyázó hadát. 

Hatalmának megalapozása után 710-ben a nyu-
gati törökök leigázására fordította gondját; egymás-
sal vetélkedő kánjaikat kiirtotta és népeiket fenn-
hatóságának elismerésére kényszerítette. Távolléte 
alatt a chinaiak kelet felől országára támadtak ; 
azonfelül egyes török törzsek zsarnokságát megunva 
a dunaiaknak önként meghódoltak. Me-csue véres 
bosszút forralt, de szándékának végrehajtásában or-
gyilkosok akadályozták meg. 

1 Thomsen, Inscriptions de 1' Orklion, Helsingfors, 1896. 
57. s köv. 11. 

A rettegett zsarnok halála nagy felfordulást oko-
zott a török törzsek között. Kutlug egyik fia, Kül-
tigin, Me-csue egész családját kiirtotta és idősebb 
testvérét Me-ki-lien-1 kiáltotta ki kánná, beérve a 
bölcs tanácsadó szerepével. Az új kán békés és em-
berséges természete révén csakhamar rokonszenvessé 
lett a chinai udvar szemében; a kán be is akart 
házasodni a TTjang-családba, de a gőgös chinai 
udvar mindenféle ürügyek alatt kívánságát katego-
rikusan visszautasította. A császári kormány gőgje 
nagyon sértette a török kán büszkeségét, de a chinai 
udvar nagyon jól értette a módját, hogyan kell eze-
ket a félművelt nagy gyerekeket szőrmentében simo-
gatni, és így a két hatalom mindvégig barátságos 
viszonyban maradt egymással. 

Midőn Kiil-tigin, az uralkodó kán (Me-ki-lien) 
öccse és mentora egy személyben, 731-ben elhúnyt, 
a chinai kormány külön követség útján tolmácsolta 
részvétét a kán udvaránál, sőt a császár szobrot 
emeltetett az elhúnyt herceg tiszteletére és kőbe 
vésette vitéz cselekedeteinek emlékét. A szobor azóta 
rég elpusztult, de a chinai felírással ellátott 
emlékkő a régi Orchon közelében elég jó karban 
maradt meg. A chinai szövegen kívül terjedelmes 
ó-török felírat borítja keleti oldalát, amelynek meg-
lehetősen bonyodalmas jegyeit első izben a dán 
Thomsen, kopenhágai egyetemi tanár fejtette meg 
(1894). Ugyancsak Thomsen-nek köszönjük e felirat 
jeles francia fordítását is. 

A felirat a török nép őstörténetének, az ősök 
vitézségének ecsetelése után elmondja, hogy az utó-
dok a chinai uralom alatt elpuhultak, gyávákká, 
pipogyákká lettek és így birodalmuk tönkre megy, 
ha Kutlug és fia, Kül-tigin, a török népet fel nem 
rázzák tespedéséből. Majd az utóbbi haditetteinek és 
egyéb érdemeinek ecsetelése után az irás szónoki 
hangon fordul a török néphez : az ősök egyenetlen-
kedését kárhoztatva óva inti a chinaiakkal való 
barátkozástól. «Ha le ebbe az országba mégy, ó 
török nép, meg fogsz halni. Ha ellenben Otüken 
országában (vagyis a hazai földön) maradva, kara-
vánokat és küldeményeket menesztesz és megma-
radsz Otüken erdőiben, ahol nincs sem gazdagság, 
sem bánat, örök uralmat fogsz gyakorolni tovább is, 
ó török nép», folytatja szószerint spártai bölcsre valló 
józansággal. 

A kán maga azonban nem követte a feliratban 
kifejtett puritán elveket, mert minden áron chinai 
hercegnőt akart feleségül venni és addig molesztálta 
a császárt, míg végre Ígéretet kapott, hogy a kivánt 
hercegnőt elveheti. Már a menyegző napja is ki 
volt tűzve, midőn Me-ki-lien hirtelen meghalt. Mé-
reggel tették el láb alól. Haláltusája közben elren-
delte, hogy a gyilkost családjával együtt irtsák ki (734). 

Halála nagy részvétet keltett a császári udvar-
ban. A császár templomot emeltetett tiszteletére és 
érdemeit kőre vésette. Ez az emlék szintén fenn-
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maradt és az előbbitől körülbelül egy kilométernyi 
távolságban «in situ» látható. Felirata, úgy mint az 
előbbié, kétnyelvű : chinai és ótörök; az ótörök szö-
veg az első emlékoszlopéval csaknem teljesen azonos, 
csak ép' a Kül-tiginre vonatkozó részek hiányzanak. 

Az olvasók bizonyára elnézik ezt a kis kitérést; 
minket, magyarokat, ezek az Orchoni, vag}', ahogy 
a két oszlop közelében fekvő tó után nevüket nyer-
ték, Koso-caidami feliratok, már csak azért is érdekel-
nek, mert egy velünk rokon nemzet első írotl emlékei. 

Ettől kezdve a tu-kine-nép vajmi keveset sze-
repel China évkönyveiben. Szerepét az életerős uigu-
rok törzse vette át, amely Orchon városától észak-
nyugatra tanyázott Turfân közelében. E szintén török 
eredetű törzs igazi neve most is vitás. Régi török 
legendák szerint az uigur szó szövetségest, segítőt 
jelentene, még pedig vallásos értelemben ; Oghuz 
kán ugyanis, Mongol egyik utóda, oly buzgó volt 
Isten iránt, hogy hitetlen feleségeit elzavarta és a 
hozzá csatlakozó hívőket uiguroknak, azaz segítők-
nek nevezte el. Ez azonban csak mese. Az orkhon 
feliratok után ítélve a törzs tulajdonképeni neve a 
VIII. században oguz volt és csak később kapta az 
uigur nevet. A chinai források wei-ho, hui-ho, később 
ui-ngu-rh néven említik. 

Fellépésük már 745-ben veszi kezdetét; 760-ban 
megdöntötték a tu-kine uralmát és ettől az időtől 
kezdve szédületesen terjesztették ki hatalmukat, 
amely a XI. században Chinától az Oxus folyóig 
terjedt. Uralmuknak a félelmetes Dsingiszkán vetett 
véget; 1209-ben ugyanis az uigurok önkényt hódol-
tak meg a «rettenthetetlen» mongol zsarnok előtt. 

Minket az uigur nép különösen érdekel, mert, 
mint látni fogjuk, a kereszténység rohamos elterje-
dése Közép-Ázsiában különösen az uigurok érdeme. 
E nép egyes fejedelmei megkeresztelkedtek és a 
nesztoriánus egyházba léptek. Nesztoriánus papok 
voltak első mesterei az írás mesterségének elsajátí-
tásában is; az uigurok írása nem más, mint felülről 
lefelé haladó estrangelo, a mezopotámiai nesztoriá-
nusok rendes írásmódja. Kmoskó Mihály dr. 

(Folytatjuk.) 

A Biblikus Bizottság legújabb döntvényei. 
I. Az Apostolok Cselekedeteiről. 

Miután a Biblikus Bizottság 1911 június 19.-én 
Máté evangéliuma, 1912 június 26.-án Márk, Lukács 
evangéliuma és a szinoptikus kérdés, 1907 május 29.-én 
pedig János evangéliuma körül támasztott vitás kér-

désekben hozott döntvényeket, szinte előrelátható 
volt, hogy legközelebbi határozatai az újszövetség 
ötödik történeti könyvéről, az Apóst. Csel.-ről fog-
nak szólni. Nem volt tehát meglepetésszerű dolog, 
hogy ez év június 12.-én megjelentek őszentségének 
jóváhagyásával ellátott döntvényei, melyeknek első ré-
sze hat pontban az Apóst. Csel. igazcíműségének, egy 
szerzőtől való származásának, a könyv egységének, 
megírási idejének és történeti tekintélyének vagyis 
hitelreméltóságának kérdésével foglalkozik. 

Harnack szavait idézem, mikor azt mondom, hogy 
az újszövetség egy könyve sem szenvedett annyit, 
mint az Apóst. Csel. Ennek a könyvnek kritikájá-
ban, mint valami gyújtópontban, egyesültek mindazok 
a hibák, melyeket az újszövetségi kritikában elkövet-
tek.1 Tisztogatni akaró logikával, kiállhatatlan pe-
dantériával hatoltak be a könyvbe és sok kárt tettek 
benne. S így érdeklődésre tarthat igényt mindenek-
előtt az a könyv, melyet egyrészt magasztaló dicsé-
retekkel halmoznak el, mely másrészt heves támadá-
sok tűzvonalában áll s melyet ma is pártok kegye 
vagy gyűlölete hordoz. 

I. Az Apóst. Csel.-ről írván, Harnack annak be-
ismerésére inti a kritikát, hogy téves utakra került, 
mert a hagyománynak van igaza, s a bibliakritikának 
hosszas fáradozások után az elhagyott pozíciókat kell 
visszafoglalnia.2 

A kritikától feladott, a katholikus és protestáns 
szentírástudománytól azonban szilárdan tartott téte-
lek egyike volt az, hogy az Apóst. Csel.-nek szerzője 
Lukács, a harmadik evangélium írója. 

A Biblikus Bizottság legújabb döntvényeinek else-
jében ezt a szerzőségre vonatkozó tételt olyannak 
mondja ki, melyet mint bizonyosat tartanunk kell, 
hogy tudniillik az Apóst. Csel. szerzője az evangélista 
Lukács. Ezt bizonyos tételként kell elismernünk, tekin-
tettel egyrészt az egyetemes egyház hagyományára, 
mely visszanyúlik a legrégibb egyházi írókig, és biztos 
tételnek kell elismernünk másrészt, figyelembe véve 
a belső érveket, melyeket az Apóst. Csel. úgy önma-
gukban, mint a harmadik evangéliumhoz való viszo-
nyukban, különösen mindkét könyv előszavának 
kölcsönös rokonságában és összefüggésében nyújta-
nak. Vagyis a bizottság döntése értelmében a külső 
és belső érvek bizonyossá teszik az Apóst. Csel. igaz-
címűségét. 

A külső bizonyítékokat már a legrégibb egyházi 

1 Lukas der Arzt. 87 old. 1. jegyzet. 
2 Die Apostelgeschichte. III. old. 
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íróknál (Muratori-féle töredék, Tertullianus, Irenaeus, 
alex. Kelemen, Origenes) őrzött hagyomány adja. 
Ezen hagyományból következik, hogy már a második 
század közepe után úgy a nyugati, mint a keleti egy-
házban Lukácsot nevezték meg az Apóst. Csel. szer-
zőjeként. A hagyomány bizonyságát teljes értékűvé 
teszi az a körülmény, hogy a könyvet nem valami 
neves, hanem szinte ismeretlen férfitől származtatja, 
ki teljesen ismeretlen maradt volna, hacsak Pál apos-
tol leveleiben néhányszor futólagosan nem említené.1 

A külső érvek bizonyító erejéhez hozzájárulnak 
a belső bizonyítékok. Amit a hagyomány Lukácsról 
mond, hogy görög származású orvos, Pál apostol 
tanítványa és kísérője volt, ugyanazt igazolja maga 
az Apóst. Csel. könyve nyelvezetével, kifejezéseivel, 
szerkezetével, eszmekörével és tartalmával. Lukács 
szerzősége mellett bizonyít továbbá az a tény, hogy 
az Apóst. Csel.-t nyilvánvalóan ugyanaz írta, aki 
szerzője a harmadik evangéliumnak. Nem szükséges 
bizonygatni, írja Renan, amit soha senkisem tagadott 
komolyan, hogy a harmadik evangélium szerzője 
irta az Apóst. Csel.-t is. Az előszók, melyek a két 
irat élén állanak, mindkét könyv ajánlása Theophi-
lusnak, az írásmód és eszmék azonossága erre bőséges 
bizonyítékokat szolgáltatnak.2 Jülicher is elismeri 
annak alaptalanságát, hogy az Apóst. Csel. előszavá-
nak vonatkozásait a harmadik evangéliumra kohol-
mánynak tartsuk. A két könyv szerinte várakozáson 
felül mutat hasonlatosságot nyelvben, Ízlésben, vallásos 
felfogásban és az elbeszélés színezetében.3 

II. A bízottság határozatainak második pontja a 
könyv egységével foglalkozik. A liberális kritikusok 
közül sokan a könyvnek egységét megbontják. így 
Spitta az Apóst. Csel. könyvében két forrásiratot 
különböztet meg. Az egyiknek szerzője Lukács lenne, 
a másiké valami ismeretlen szerző. A két forrásirat-
ból egy ismeretlen harmadik állította egybe a könyvet. 
Másik három, sőt négy forrásiratot is fedeznek fel 
a könyvben.4 Ezzel szemben a Biblikus Bizottság 
minden alapot nélkülözőnek mondja újabb írók véle-
ményét, hogy Lukács nem egyedüli szerzője az Apóst. 
Csel.-nek, hanem, hogy ugyanazon könyvnek külön-
böző szerzői lennének. Kritikai érvekkel, a nyelvezet, 
írás és elbeszélésmód, a cél és tanítás egységes voltá-
ból igazolni lehet, hogy az Apóst. Csel. könyve egy 
szerzőnek műve. 

III. A könyv egységének megbontására irányuló 
kísérletét a liberális kritika főkép az Apóst. Csel. 
azon részeire alapítja, amelyekben az elbeszélő az 
események elmondásában a többes szám első személyét 
használja.5 Pl. a lti. fejezetben így ír: «Miután pedig 

1 Henau, Les Apôtres, XVII. old. 
s I. m. X. old. 
3 Einl. 394. 1. 
* Clemen, Jüngst, Hilgenfeld, J. Weiss. 
5 11, 27. 28. D. kézirat és szent Ágoston szerint ; 16,10—17 ; 

20, 5—15; 21, 1—18; 27, 1—28, 16. 

Mysiát átutazták, lementek Troasba... azonnal igye-
keztünk Macedóniába utazni.» A német biblikusok 
ezeket a részeket Wir-Stücke-nek nevezik, s akik 
tagadják a könyv egységét, Jülicher-rel azt mondják, 
hogy régi volta mellett is csak ábránd az az óhajtás, 
mely a Wir-Stücke és az Apóst. Csel. többi részének 
íróját ugyanazon személynek szeretné tekinteni^Azokal 
a részeket, melyekben az elbeszélés a többes szám 
első személyében folyik, Pál valamely kisérőtársától 
származó naplótöredéknek mondják. Az Apóst. Csel. 
írója e töredékeket átvette és az elbeszélés folyását 
a többes számú első személyben vagy figyelmetlen-
ségből hagyta meg, vagy szándékosan, hogy önmagát 
tüntesse fel Pál kisérő társának. 

Ilynemű forráselmélet ellen irányul a Biblikus 
Bizottság döntvényeinek harmadik pontja, mely azt 
mondja, hogy a többes szám első személyében tar-
tott elbeszélő részletek semmikép sem szólnak az 
Apóst. Csel. szerkezetének egysége vagy igazcíműsége 
ellen. Ellenkezőleg ezek a részek a könyv egysége és 
Lukácstól való származása mellett döntenek, ha tör-
téneti és nyelvi tekintetben vizsgálat alá vesszük őket. 
Az események elmondásában a nyelvezet, a szavak 
használata, a nyelvtani és mondattani szerkezel; a 
felfogás, az érdekkör, a megítélés ugyanaz úgy a töb-
bes számú első személyt alkalmazó részletekben, 
mint a könyv egyéb részeiben, úgy hogy Harnack 
azt mondja: számbavehető különbség egyáltalában 
nincs. Véletlen egyezésről, vagy az átvett források 
egyöntetűvé tételéről pedig szó sem lehet. Mindenütt 
annak szavát halljuk, ki az egész iratot szerzette, 
látjuk kezevonását és érezzük írói sajátosságát.2 

IV. Az Apóst. Csel. szerzője könyvét második 
«beszédnek» nevezi. Az első «beszéde» a harmadik 
evangélium. A könyv Pál apostol két éves római 
fogságának említésével végződik, anélkül, hogy jelezné, 
vájjon Pál fogsága miként végződött. Eelvetik a kér-
dést, hogy miért szakítja meg Lukács az elbeszélés 
fonalát Pál apostol élettörténetének ilyen jelentősé-
ges fordulatánál, miért nem ad felvilágosítást az apos-
tol további sorsáról. A biblikusok a könyv látszóla-
gos befejezetlenségét kiilönfélekép magyarázzák. A leg-
közelebb fekvő magyarázat az, hogy Lukács az apos-
tol további sorsáról azért nem beszél, mert nem is 
beszélhetett még róla. A könyvet még az apostol 
fogságának vége előtt írta meg. Ha ez a magyarázat 
helyes, akkor egyúttal van mire támaszkodnunk az 
Apóst. Csel. megírási idejének megállapításánál s az 
a következtetésünk, hogy Lukács az Apóst. Csel.-t 
Pál első római fogságának vége előtt (63 Kr. u.) írta. 
Erre a következtetésre a Biblikus Bizottság határo-
zata azt mondja, hogy teljes joggal (iure meritoque) 
ennél lehet és kell maradnunk. 

Mások az Apóst. Csel. látszólagos befejezetlensé-
gét máskép magyarázzák. Azt mondják, Lukács azért 

1 Einl. 406. old. 2 Lukas der Arzt, 47. old. 
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fejezi be az Apóst. Csel.-t rövidre fogott híradásá-
val Pál római fogságáról, hogy ezen második «beszéd-
jét» egy harmadikkal kiegészítse. Abban majd elmondja 
Pál további élettörténetét, telvevén az elbeszélés fona-
lát a félbeszakadt tárgynál.1 Ezt a tervét Lukács 
vagy nem valósította meg, vagy ha a könyvet meg-
írta, az elveszett. 

A Biblikus Bizottság döntvényéneknegyedikpontja 
értelmében az Apóst. Csel.-nek látszólagos befejezet-
lenségéből nem szabad Lukács ilyen szándékára 
következtetnünk azzal a szándékkal, hogy azután azt 
mondhassuk, Lukács az Apóst. Csel.-t jóval Pál 
apostol római fogsága után írta s csak azért nem 
tesz említést a fogság végéről, mert ezt a harmadik 
könyvében akarta megírni. 

V. A bizottság döntvényeinek ötödik pontja Lukács 
jólértesültségéről és az Apóst. Csel. történeti tekin-
télyéről szól. 

A döntvény szerint biztos ténynek kell tekin-
tenünk, hogy Lukácsnak teljesen hitelreméltó források 
álltak rendelkezésére, ezeket a forrásokat pontosan, 
helyesen és híven felhasználta, ennélfogva könyve 
joggal követel teljes történeti tekintélyt. Követeli a 
következő tények alapján : Lukácsnak kétségtelenül 
gyakori és megkönnyített érintkezése volt a palesz-
tinai egyház első és fő alapítóival, valamint Pál 
apostollal, kinek az evangélium hirdetésében segítő-
társa, útjain kísérője volt. 

A döntvény ily módon jelzi a forrásokat, melyek-
ből Lukács értesüléseit vette. Említi Lukácsnak a 
palesztinai egyház alapítóival és Pál apostollal való 
érintkezését. Azonkívül több elbeszélt eseménynek 
Lukács maga szemtanúja volt. Evangéliuma elején 
ismerteti módszerét, melyet mint író követ, gondos-
ságát és szorgalmát a tanúk felkutatásában. Úgy 
evangéliumának, mint az Apóst. Csel.-nek figyelmes 
olvasása meggyőz róla, hogy módszerét híven alkal-
mazta is. Azért a bizottság döntvénye az okok közt, 
melyek miatt az Apóst. Csel. teljes törnénelmi tekintélyt 
követelnek, említi továbbá Lukácsnak szokott fárado-
zását és szorgalmát a tanúk felkutatásában és a 
dolgoknak saját szemeivel való megfigyelésében. Végül 
pedig a bizottsági döntvény említést tesz az Apóst. 
Csel.-nek többnyire kézenfekvő és csodás egyezéséről, 
egyrészt Pál apostol leveleivel, másrészt a történe-
lemnek megbízhatóbb emlékeivel, ami szintén az 
Apóst. Csel. történeti tekintélyét igazolja. A szentkönyv 
elbeszéléseiben ugyanis igen sok profán történelmi 
vonatkozás van. Ezen a réven lehetségessé válik 
Lukács adatainak ellenőrzése, mely legtöbb esetben 
Lukács jólértesültsége és megbízhatósága mellett szól. 
Ha pedig Pál apostol élettörténetét az Apóst. Cseh-
ben összehasonlítjuk azzal, amelyet az apostol leve-
leiből nyerünk, az a meggyőződésünk alakul ki, hogy 
Lukács ebben is tökéletesen jólértesült. Végül az 

i Zahn, Einl. II. 369. old. 

Apóst. Csel.-ből ugyanazt a képel nyerjük az egyház 
elterjedéséről, lényeges alkotó elemeiről, hierarchiá-
járól, szertartásairól és szentségeiről, melyet Pál 
levelei adnak. Mindez igazolja az Apóst. Csel.-nek 
történeti tekintélyét. 

VI. A liberális kritika oly híveinek útja is, kik, 
mint Harnack, elismerik az Apóst. Csel.-nek Lukács-
tól való származását, elágazik a miénktől, mikor 
arról van szó, hogy az Apóst. Csel.-nek történelmi 
tekintélyét elismerjék. Hiszen ez egyenlő volna a 
természetfelettinek, a keresztény vallás isteni erede-
tének elismerésével, ami pedig egész világnézetükkel 
ellenkezik. Keresnek tehát kibúvókat. 

Azt mondják, hogy az Apóst. Csel.-nek nincs 
történeti tekintélyük, nem is lehet, mert tele vannak 
természetfeletti csodás elbeszélésekkel. Lukács nem 
kritikus történetíró, hanem naiv csodakereső,«wunder-
süchtig».1 Ellenvetésük azonban nem az elfogulatlan 
tudomány nehézsége. Gyökere világnézetükben, abban 
a világnézetben van, mely elvül állítja, hogy csodás 
esemény nem lehet történeti elbeszélés tárgya.2 

Lukács megbízhatatlanságának más jelét az Apóst. 
Csel.-ben közölt beszédekben akarják találni. A beszé-
dek, akár Péter, akár Pál apostol vagy István vértanú 
mondja őket, mindig egy stílusúak, egy a szókincsük, 
eszmekörük s annyira hasonlók, hogy azt kell mon-
danunk, ezek nem Péter, vagy Pál, vagy István beszé-
dei, hanem Lukács alkotásai, melyeket különböző 
személyek szájába adott. Sokkal vázlatosabbak és 
rövidebbek is, semhogy abban az alakban elhangoz-
hattak volna, amelyben Lukács őket leközli. 

Az kétségtelen, hogy az Apóst. Csel.-ben közölt 
beszédek nem gyorsirási, szószerinti feljegyzések. De 
viszont azt sem lehet bizonyítani, kogy Lukács nem 
valóban elmondott beszédeketadna vissza összevontan, 
a főbb gondolatok megtartásával saját szavaival. 
Sokkal inkább a körülményekhez alkalmazottak, 
sokkal inkább megfelelnek az egyes beszélők gondo-
latvilágának, semhogy Lukács kigondolhatta volna 
őket. 

Végül ellenmondásokra vagy legalább is eltéré-
sekre szoktak hivatkozni, melyek látszólag fennforog-
nak Lukács egyes elbeszélései között, vagy egyrészt 
Lukács, másrészt más szentírási könyvek avagy a 
profán történelem adatai között. Valójában azonban 
kiegyenlíthetetlen ellenmondások nem léteznek. A he-
lyes értelmezés esetről-esetre megtalálja a nehézségek 
megoldását. Csak nem szabad beleesnünk a hibába, 
mely okozója volt az Apóst. Csel. szomorú sorsá-
nak a kritikában. Figyelembe kell vennünk, hogy két 
egymástól független elbeszélő előadása közt mindig 
lesznek eltérések, különösen lia egyiknek, másiknak 
is más a célja az elbeszéléssel. Az eltérések, de soha-
sem ellenmondások, nem esnek latba azon érvek 

1 Harnack, Lukas der Arzt, 24. old. 
2 Renan, Les Apôtres, XLIII. old. 
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ellenében, melyek az Apóst. Csel. történelmi tekin-
télyét igazolják. Azért a Biblikus Bizottság joggal 
mondja az Apóst. Csel.-ről adott döntvényeinek utolsó 
pontjában, hogy a felhozott nehézségek nem olyanok, 
melyek kétségessé tenni vagy kisebbíteni képesek 
lennének a könyv történelmi tekintélyét. 

A bizottság döntvényei a jelen esetben is biztos 
irányítást adnak az Apóst. Csel.-nek könyve körül 
támasztott kétségekben. Nem érintik a tudományos 
kutatás szabadságát, csak megóvják attól, hogy a 
túlzó kritika céltalan útvesztőibe tévedve meddő 
fáradozások után kénytelen legyen belátni, hogy oly 
positiókat hagyott el, melyekhez visszatérnie kell, 
ha céljának az igazságot ismeri. A bizottsági döntvé-
nyek tudományos és részletes megokolása, a szaba-
don hagyott számos kérdésnek fejtegetése és megol-
dásának keresése elég terjedelmes és nemes felada-
tokat hagy még az igazság szolgálatában álló katho-
likus szentírástudománynak. Martin Aurél dr. 

Q Q 
V. K Ö N Y V K R I T I K A z n 

W o l k e n b e r g Alajos dr. : Szatmári e m l é -
kek. VIII. 170. Ára 2 korona. Öntudatos élet . 250. 
Ára 3 korona. 

Az egyházi szónoklatot opus praestantissimum-
nak mondják a zsinatok és méltán. Mert az egyházi 
szónok magánál Krisztusnál, az igazság isteni Mes-
terénél jár iskolába, krisztusi nyomokon jár. Tőle 
kapta az igazság aranymagvát, melyet reménykedő 
fáradsággal hint el a hivek szivében. S ha jó talajra 
hull e mag, kihajt s oly fává fejlődik, melynek ágai 
belenyúlnak az égbe, gyümölcsei beleérnek a menny-
országba. 

De amily fenséges hivatás, époly nehéz művé-
szet is. Hisz lelkek alakításáról van itt szó, a leg-
kényesebb szellemi anyag átgyúrásáról, melyhez nem 
nyúlhat felgyürkőzött kézzel, melyet nem faraghat 
éles vésővel, hanem csupán szóval s kegyelemmel. 
Királyi művészet! A művészetek művészete! 

Az előttünk fekvő két szentbeszéd kötete ennek 
az élite művészetnek egy hivatott mesterét mutatja 
be nekünk. Wolkenberg dr. rendelkezik mindama 
képességekkel és tulajdonságokkal, melyek megkíván-
tatnak ahhoz, hogy valaki a szószéken tökéleteset 
nyújtson : alapos theologiai tudással, széleskörű olva-
sottsággal és mélyen érző szívvel. Amit mond, azt 
nemcsak tudja, hanem át is érzi. S ami lelkében 
kiforrott, azt szépen el is tudja mondani. Minden 
beszédében egy mélyen gondolkodó elme és ugyan-
csak mélyen érző szív nyilatkozik meg. 0 a mély 
szántást szereti, mert tudja, hogy kincsek nem hever-
nek a felszínen. Mint búvár száll le tehát a mélyre, 
hogy a megtalált igazság révén a magasba emeljen. 
Szereti a Szentírást s a szentatyákat, de ismeri a 

világirodalom remekeit is és sűrűn fel is használja, 
amit szorgos olvasással gyűjtött. Igy teremnek az ő 
lelkében is szép gondolatok, melyeket mindig tős-
gyökeres és mégis klasszikus magyarsággal tud for-
mába önteni. 

A Szatmári emlékek 16 beszédet adnak, melye-
ket különféle alkalmakkor mondott. E beszédkötetét 
a szatmári egyházmegye papságának ajánlja hálából 
ama nagylelkű támogatásért, melyben mint a szat-
mári szeminárium alkormányzóját az intézet átalakí-
tási munkálataiban anyagilag részesíték. «Haza me-
gyek — mondja ajánló soraiban — örvendő, hálás 
szívvel egy pillanatra és egyházmegyénknek, intéz-
ményeinknek történetéhez adok néhány szálat, ké-
pet.» Értékes lapok ezek valóban s ha valamikor, 
akár a szatmári egyházmegyének, akár Magyarország 
katholicizmusának történetét fogná valaki megírni, 
hálás szívvel fogja Wolkenberg dr. e művét forgatni, 
különösen a nagyemlékű Meszléngi püspök és az 
általa restaurált székesegyházra vonatkozólag. Al-
kalmi beszédei közt olvasunk még kettőt szent Ist-
ván király ünnepére, egy primiciai beszédet s egyet 
gyémántmise alkalmára, egy esketési és két temetési 
beszédet, melyekhez méltóan csatlakoznak a nagy-
károlyi Oltáregyletben, a szatmári Kölcsey-Körben, 
Jótékony-Nőegyletben és egyházmegyei Irodalmi-Kör-
ben mondott emlékbeszédek. 

Az Öntudatos élet szerzőnek a mult tanév folya-
mán az egyetemi templomban mondott szentbeszé-
deit foglalja magában. Az első év termése, zsengéje 
az aranymisés főpásztornak van ajánlva. Primitiae 
secunditiis. E beszédeiben Wolkenberg dr. az egye-
temi ifjúsághoz szól. Problémákat vet fel, melyekről, 
mint az ifjúság hosszú éveken át volt nevelője és 
vezetője, jól tudja, hogy ott rágódnak a lélek mélyén. 
Nem tér ki a nehézség elől, hanem szembeszáll vele. 
Küzdelme nem könnyű lovasság viharként elmúló 
támadása. Ő páncélban küzd, higgadtan, céltudato-
san intézi a harcot és finom acélpengéjével oly 
fölényesen áll ellenfele felett, hogy az kénytelen a 
harcot feladni. Tárgyválasztása mutatja, hogy ismeri 
a XX. század gyermekét. Hogy csak néhány cimet 
említsünk : Vallásos műveltség. A természetfeletti gon-
dolkodás kötelessége. A Máriatisztelet helye a mű-
veltségben. Az ész joga az erkölcsben. A keresztény 
jellem. Lelkünk értékéről. Bűnbánatot lélektani té-
nyek, Isten akarata, a magunk állapota kívánnak. 
Erős életet csak örvendező lelkek élnek. A Szentlé-
lek és az egyház, és a kath. ember. A természet-
feletti dolgok és akaratunk, és szivünk stb. Összesen 
39 beszédben. Papok, akik intelligens hallgatóságnak 
szoktak beszélni, nagy haszonnal fogják e kötetet 
forgatni. De mások is nagy élvezettel fogják azt 
olvasni. 

Mindehhez hozzá kell adnunk a két kötet ízlé-
ses kiállítását, mi az Élet nyomdáját dicséri. 

Kritikánkat azzal a kívánsággal zárjuk be, hogy 
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az Öntudatos élet csak I. kötet legyen egy a mi 
intelligenciánknak való szentbeszéd-kötetsorozatban. 
Vivant sequentes ! Babura László dr. 

W . Ostwald : Die F o r d e r u n g e n des T a g e s . 
Leipzig. 19112. 604 1. 

A monizmus második ismert apostola Ostwald 
Vilmos. Kémikusnak indult, ő a megalapítója a fizikai 
kémiának s e téren nagyot alkotott. 1906-ban otthagyta 
a lipcsei egyetemi tanszéket s azóta teljesen az iro-
dalmi és agitátorius tevékenységnek adta át magát a 
monizmus érdekében. Cikkeket közöl, felolvasásokat 
tart, prédikációkat ír, kongresszusokat rendez, Ameri-
kába vitorlázik, nagy természettudósok életrajzát irja 
meg monisztikus szempontból, mindezt az általa 
megalapított energetikai monizmus érdekében. 

Jelen hatalmas kötetben 45 értekezését, cikkét, 
szellemeskedését gyűjti egybe. Aki ismeri alapvető 
műveit, sok ujat nem talál bennük. Folytonos ismét-
lésekbe bocsátkozik. Ugyanazt a gondolatot per longuni 
et latum igazi német pedantériával és lapos elnyuj-
tással usqe ad nauseam hajszolja. 

Miután energetikájának körvonalait vázolja (már 
a>edszer), leadja véleményét a háborúról, párbajról, 
művészetről (melyet nem sokra becsül), a repülő-
gépről, a halhatatlanságról, (melyet túlvilági értel-
mezésben elitéi) a világnyelvről (Ido), a mai rossz 
német nevelésről, egyetemi reformokról, amerikai 
egyetemekről, a svéd Arrheniusról s az osztrák 
Richterről panegirikuszokat zeng stb. stb. 

Ostwald kétségkívül mély, gondolkodó elme, úttörő 
a saját szakmájában, egynéhány gondolata találó, 
csak az a baj, hogy mindenhez hozzá szól s mindent 
az energia, mint fixa idea szerint ítél meg. S mindezt 
300 oldalon megírhatta volna. 

Nem ismertethetem minden egyes cikkéi. Érde-
kesnek és szellemesnek találtam azt a cikkét, melyben 
a boldogság energetikai elméletét fejtegeti. 

A boldogság mértéke — mondja Ostwald — a 
felhasznált energia mennyisége. Az ember csak öntu-
datosan felhasznált energiáról vesz tudomást. Az össze-
gyűjtött energiát vagy örömest, akaratunk és terveink 
szerint, vagy kényszerűségből, akaratunk ellenére 
bocsátjuk ki. Ha az örömest kiadott energiát fî-vel, 
az akaratunk ellenére kiadott energiát pedig A-val 
jelöljük, akkor az (E-\-A) képlet jelenti azt az energia 
mennyiséget,melyet naponta öntudatosan kibocsátunk. 
Mennél nagyobb ez a mennyiség, vagyis mennél 
élénkebb az energiaáram, annál nagyobb az egész 
boldogságérzete. Az energiaáram csökkenése unalmat, 
kedvetlenséget, tétlenséget, eredményez. Az [E+AJ 
képlet azonban nem fejezheti ki a boldogságot, mert 
csak a kedvünk szerint kiadott energia szerez örömet, 
a kényszerűségből, akadályok leküzdésére, akaratunk 
ellenére pazarolt energia-pocsékolás, és fájdalmat, 
boszuságot szerez. A nagy testi és szellemi munka, 
melyet nem önként végzünk, a betegség eléggé bizo-

nyítja ezt. Az (E—AJ képlet fejezi ki azt a különbséget, 
mely az örömest s a kedvetlenül kiadott energia-
mennyiség közt fennáll. E különbségnek pozitívnak 
kell lennie, és pedig e pozítiv különbséggel egyenes 
arányban nő a boldogság érzete. 

Mennél több energiát adunk ki örömest, s mennél 
kevesebbet akaratunk ellenére, annál nagyobb a 
boldogságunk. De ez se fejezi ki önmagában a bol-
dogságot, mert a tétlen, flegmatikus embernél e 
különbség elég nagy, de a boldogság csekély, mert 
az energiamennyiség jelentéktelen. 

Az összenergia s a pozitív különbség szorzata 
adja a boldogság számtani képletét. 

Boldogság = lE+A)(E—A) = Er—A2 

E képlet csak megközelítőleg fejezheti ki a bol-
dogságot s nem hosszabb időre, hanem csak adott 
pillanatra alkalmazható. Hogy hosszabb tartóssága 
legyen, a viszonyoknak is állandóaknakkellenelenniök. 
Szükséges továbbá, hogy az öntudatlan energiaáramlás 
(fiziologiai élet) célszerűen, fájdalom nélkül folyjon 
le, egyszóval egészség alapja a boldogságnak. 

Az A (akaratunk ellenére kiadott energia) leküz-
dése majd könnyen, majd nehezen megy. A pénz 
nagyon alkalmas eszköz az energia élvezetes felhasz-
nálására s az akadályok legyőzésére, mert a pénz a 
fizikai energiáknak legjobban komprimált s legköny-
nyebben transformálható alakja: Das Geld ist der beste 
Energietransformator. Továbbá filozófiai szemlélődés, 
vallásos világfelfogás is nagyban hozzájárulnak az 
A legyőzéséhez. A narkotikum is csökkenti az A-ból 
fakadó kellemetlen érzéseket, de ez a kábító hatás 
csak ideig-óráig tart, ugyanezt idézi elő az álom. 
(Ezért mondják, hogy az álomban legboldogabb a 
szenvedő egyén.) 

A boldogság azonban mindig szubjektív marad, 
mert az A nagyon egyéni. Ugyanaz a dolog vagy 
esemény lehetegyiknek A,másiknak E (örömest kiadott 
energia). 

Nagy a boldogság pl. a hősöknél, vagy embe-
reknél, kik az A-t nagy szellemükkel leigázták és 
hatalmas energiával rendelkeztek, melyet akaratuk és 
tervük szerint az emberiség boldogítására fordítottak. 
Nagy lehet a boldogság érzete a szenteknél, kik a 
nehézségekben és szenvedésekben Isten akaratát látva 
örömest nyugosznak meg s az örvendetes és élvezetes 
energiát a túlvilági életben remélik. Ez az aszketikus 
boldogság azonban csak szuggesztió és részleges. 

Függ a boldogság érzete az idegrendszer minő-
ségétől is. Egyik nagyon érzi az A kellemetlen hatását 
a legkisebb alakban is (ideges), a másik sokkal érzé-
ketlenebb (közömbös, flegmatikus) (218—234 1.). 

Evidens, hogy a boldogságnak, ennek a legszub-
jektivebb és legegyénibb érzelemnek ily számtani 
képletezése erőltetett dolog. Nemcsak a kiadott ener-
giától, hanem sok egyéb körülménytől függ ez, amit 
számokban, sőt szavakban sem lehet kifejezni. 

Nemcsak energia-kiadás, hanem sokszor energia-
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gyűjtés szerez boldogságot, sokszor pihenés; sokszor 
nem energiaveszteség, hanem lelki fájdalom, mely 
nem ponderálható, okoz boldogtalanságot (lelkiisme-
retfurdalás). Mindazonáltal egy kis igazságot és szelle-
mességet meg nem tagadhatunk elméletétől. 

Végső meggyőződésünk az, hogy Ostwaldnak 
kár volt otthagynia a tanszéket és a laboratoriumot 

A tudománynak ily népszerűsítése miatt — mint 
a hogy a könyvében történik — tudományos nimbuszát 
az elfogultság jogos vádja tépdesi. 

Madarász István dr. 

VI. KATHOLIKUS VILÁGSZEMLE 

Olaszország. 
A velencei Lepanto - kápolna újjáépítése. 

A törökök felett 1571. október 7-én az egyesült velencei, 
spanyol és pápai flották által Lepanto-nál (Görögország) 
kivívott győzelem emlékére Velence köztársaság Ales-
sandro Vittoria tervei szerint egy kápolnát (Cappella del 
Rosario) épített a SS. Giovanni e Paolo velencei domi-
nikánus^templomhoz, de ennek a kápolnának festményeit 
és egyéb művészies felszerelését az 1867. évi tűzvész 
tönkretette. Nemrégiben a kápolna restaurálása céljából 
egy gyűjtő-bizottság alakult Velencében Molmenti Pom-
peius elnöklete alatt, amely most végre megkapta a 
szépművészeti tanács jóváhagyását is. A gyűjtés erre 
megindult; X. Pius pápa 25.000 frankkal járult hozzá, 
Venier francia gróf pedig, kinek őse kitűntette magát a 
lepanto-i csatában, 10.000 frankkal járult a gyűjtéshez, 
amely eddig 60.000 frankot eredményezett. A gyűjtésre 
szóló felhívás arra hivatkozik, hogy ez a kápolna a 
régi olasz hadi erényeknek lesz megörökítője. 

Német-Birodalom. 
A Szent - t erenc-rend bevonulása Nürnbergbe. 

Bár Nürnberg város tanácsa folyó év tavaszán meg-
tagadta a Szent-Ferenc-rendiek azon kérésének teljesí-
tését, hogy Nürnbergben rendházat építhessenek és az 
iskolában hitoktatást végezhessenek, sőt kimondotta, 
hogy nem látja ilyen zárda építését szűkségesnek : a 
Szent-Ferenc-rendiek mégsem vesztették el kedvüket, 
hanem tényleg letelepedtek Nürnbergben. A nürnbergi 
Szent Erzsébet-plébániahivatal pedig a jelen iskolai 
évtől kezdve rájuk bizza a városi iskolák egy részében 
a kath. hitoktatást és részökre (négy páter) a városi 
magisztrátustól tanítási felhatalmazást és tiszteletdíj-
utalványozást kért, amit a magisztrátus a dolog sür-
gőssége miatt meg is adott, de a kormányhatósághoz 
kérdést intézett, vájjon kötelessége-e a községnek a fran-
ciskánusokat hitoktatókul elismerni és nekik díjazást 
adni ? 

Az orthodox protestánsoknak vezérlapja, az «Alig. 
Evang. Lutherische Kirchenzeitung» ehhez hozzáteszi, 
hogy nem lehet általában óvást tenni az ellen, ha a 
kath. egyház világi papok hiányában szerzetes papok 
segítségét is igénybe veszi, de sajnálatosnak látja azt, 
hogy ennek épen Nürnbergben kell történnie. És hozzá-
teszi a lap, hogy mikor a katholicizmus ilyen hódítóan 

lép fel Nürnbergben, az ottani protestánsok ellenséges 
táborokra oszolnak és a reformáció alapigazságait ille-
tőleg sem értenek egyet. Hát persze, persze. . . 

Ostwaldnak nayyzási hóbortjai. A monísták 
vezére, 60. életévének ünneplése alkalmából, meglehe-
tősen megkábult a dicsőségtől. Egyik legújabb cikké-
ben egyszerűen kisajátítja a tudományt és a szellem-
világot a monísták részére, mikor ezt írja : «Az energe-
tikus monizmus az egész mai gondolkozó emberiségnek 
nagyszabású tájékozottsága és benne a német nép és 
az egész művelt világ vezető szellemeinek élet- és világ-
nézlete nyilvánul meg». Ezen állítás ellenmondást keltett 
több oldalról, de Ostwald, úgy látszik, axiómának tartja 
ezt. Ő különben most mással van elfoglalva : a Lipcse 
mellett fekvő «Villa Energie» nevű villájában nagy csa-
ládi ünnepélyre készül a monisták patriarkája. Legkö-
zelebb ugyanis két kis fiát ünnepélyesen fogja felvenni 
a monista szövetség (Monistenbund) tagjai közé, átadva 
nekik az erre, valamint családi leszármazásukra vonat-
kozó okmányokat. 

Risum teneatis ! Az egyház keresztségét már nem 
először próbálják majmolni ellenségei. Julianustól kezdve 
Fourier-ig számtalan kísérlet történt erre. Csak sajnálni 
lehet a szegény gyermekeket, kik az ilyen energetikus 
hókusz-pókusz után semmivel sem érezhetik magukat 
gazdagabbaknak : sem a túlvilágra, sem e világra nézve 
nem nyernek ösztönzést, hanem legfelebb annak a tu-
datára ébrednek, hogy életök valamely energia-kisülés, 
melynek irányítása nem is áll hatalmukban. 

Nagy-Britannia. 
A katholikus liturgia utánzása az anglikán 

egyházban. Az angol ritualisták nemrég a «Catholic 
League» című egyesületet alapítottak azon célból, hogy 
az propagandát folytasson a reformáció idejében sutba 
dobott katholikus liturgia visszaállításáért. Természe-
tes, hogy ezen liturgia-reform másképen nem volt lehet-
séges, mint a mai római katholikus liturgia utánzása 
által, ami azonban többet jelentett, mert egyenértékű 
volt több kath. dogmának elfogadásával is. Mivel mult 
szombaton a «Catholic League» a londoni St. Mary's 
Mission Church nevű anglikán templomban egy délutáni 
istenitiszteletre bocsátott ki felhívásokat, azért J. A. 
Kensit, a ritualisok főellenese, a londoni anglikán püs-
pökhöz szeptember 2-án levelet intézett, melyben leírja 
a folyó évi augusztus 21-én e templomban megtartott 
délutáni islenitiszteletet, amelynél a hivek szentelt víz-
zel hintették meg magukat bejövet és kimenetkor, 
azután a rózsafüzért imádkozták el (a keresztecskét is 
megcsókolva előbb), utána imák jöttek, majd a Salve Re-
gina-1 énekelték el. Majd egy Madonna-képet vittek körül 
körmenetileg a templomban a lorettói litánia éneklése 
mellett, a hivek pedig égő gyertyákkal kezökben vettek 
részt a körmenetben, nem hiányoztak a fehérruhás 
leányok, apácák, vörösruhás ministránsok, akolithusok, 
thuriferek sem ; a körmenet azután a Mária-oltárhoz 
vonult, ahol a tabernákulumból (nem hiányzott a taber-
nakulum-fűggöny sem) a lelkész elővette az ostyát, 
incenzálta — alatta a kar «O salutaris» antifonát éne-
kelte — majd pedigegyaranymonstranciában, a térdenálló 
hivők sorfala közt, az ostyát (nem nevezhetjük «szent»-
ostyánakl) a főoltárra vitte át és ott exponálta; imák 
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következtek az oltáriszentséghez, sőt Jézus Szent Szivé-
hez is, majd pedig a «Tantum ergo» és a «Genitori», 
az oratio és szentségáldás, amely alatt a hivek (angli-
kánok !) letérdeltek és keresztet vetettek, az oltárnál 
pedig a ministránsok csengettek és tömjénnel incen-
záltak. 

Kensit ezenkívül felemlíti, hogy az említett temp-
lomban a Mária-oltár előtt egy imazsámoly áll, amelyen a 
«Catholic Truth Society» társulat által kiadott ima-
könyv (Clarke S. J. szerzőtől!) van odatéve, melyben 
pedig (horribile dictu !) a B. Szűz «szeplőtelenül fogan-
tatott»-ként szólíttatik meg; sok más szentkép, kereszt-
úti stációk, Veronika-kendő-kép bántotta még itt Kensit 
szemeit. Kensit elmondja még, hogy pár hét óta gyónószék 
is van a templomban, valamint a bejáratnál egy gyüjtöper-
sely a «szegény lelkekért» ; továbbá egy kath. Missale, egy 
1913. évi kiadású római breviárium és mindenféle más 
imakönyv (jezsuita szerzőktől!). Azt is felpanaszolja 
végre Kensit, hogy Maltby, a templom lelkésze, nyilvá-
nosan felszólítja a hiveket, hogy jöjjenek el napközben 
is szentséglátogatásra a tabernákulum elé. 

Kensit, utalva arra, hogy Maltby lelkészt is kötelezi 
Book of Common Prayer», kéri a püspököt, hogy gátolja 
meg ennek a csupasz «romanizmus»-nak gyakorlását és 
terjedését az alatta álló templomokban, mert ez a re-
formált egyház egész szellemével ellenkezésben áll. Kensit 
ebben «mario-latria»-t, «idolo-latria»-t (ebben, az ostya 
imádását illetőleg, igaza is van, de ő a Mária-kép tisz-
teletre is érti e szót!), blaszfémiát és illojalitást lát; 
blaszfémiát Krisztus egyedüli közbenjárói tiszte ellen, 
illojalitást az anglikán államegyház szabályai ellen. 
Kensit reményének ad kifejezést, hogy a londoni püspök 
az egyházfegyelmi királyi bizottság utasításainak érvényt 
fog szerezni és megindítja az eljárást a maga egyházi 
fórumában a kihivó törvényszegés («defiant lawles-
ness») elkövetője ellen. 

Nem látszik valószínűnek az, hogy a londoni an-
glikán püspök Kensit-nek kérését teljesítse; a püspök 
maga is szimpatizál a mérsékelt ritualistákkal. A ritua-
listák törekvései nálunk katholikusoknál is általában véve 
szimpatikusak, mert mi azokban a XVI. században uralko-
dói önkény és prédikátori mesterkedés által ősi hitétől és 
szép kath. liturgiájától megfosztott keresztény léleknek 
vágyódását látjuk az elhagyott hit és liturgia után; de 
másrészt, apostoli leszármazás híján, nem levén érvénye-
sen felszentelt papjaik, az ő istenitiszteletük, legalább is a 
szentségek kiszolgáltatását és a misét illetőleg, nélkü-
lözi azt, ami után a hivek lelke vágyódik : a belső 
valóságot és a «gratia sacramentalis»-t, sőt épen ezért, 
az Oltáriszentség tekintetében, valóságos bálványimá-
dásra ad alkalmat. A ritualisták persze azt hiszik, hogy 
az anglikán lelkészek is érvényesen felszentelt papok, 
de XIII. Leo pápa 1896. évi nov. 9. bullája («Apost. curae») 
óta ezt a véleményt a római kúria végleg elvetette. A mai 
anglikán püspökök és papok ordinációi érvénytelenek, 
mert az ő ordinációjuk érvényessége az Erzsébet alatt 
1559-ben felszentelt Parker Máté canterbury-i érsek fel-
szenteltetésének érvényességétől függ, ez pedig biztosan 
nem volt érvényes azért, mert a szentségkiszolgáltatási 
forma a «Book of Common Prayer»-ben meg lett vál-
toztatva, és hiányzott az «intentio faciendi, quod facit 
Ecclesia», mivel a felszentelő püspökök az egyetemes 

papság elvét vallották és az ezen elvet valló «Book of 
Common Prayer» szerint végezték a szentelést; egyéb-
ként Parker Máté consecratora-i (Barlow és Hodgs-
kin) még a kath. időkben, illetőleg VIII. Henrik alatt, 
érvényesen felszentelt püspökök voltak. Más út tehát 
nincsen a valóságos kath. liturgiához, mint visszatérni 
a római egyház kebelébe, amelytől az angol népnek 
jelentékeny részét úgyis csak az Erzsébet királyné alatt 
a kath. ellen hozott vérszomjas törvényektől és vértör-
vényszéktől való félelem tántorította el. 

Franciaország. 
Soubirous Bernadette beatif ikációs perének 

felvétele. Az 1879. évben 35 éves korában elhunyt lour-
des-i pásztorleánynak boldoggá-avatási ügyében a Szent-
atya, a Ritus-Congregatio javaslatára, folyó évi augusz-
tus 5-én kimondotta a beatifikációs per formális felvé-
telét. Ezen aktus folytán Soubirous Bernadette-t most már 
megilleti a «Venerabiiis Dei serva» cím. A lourdes-i 
pásztorleány nevét mindenki ismeri, de sokan vannak 
az egyházban, akik őt életszentsége miatt is tisztelték, 
főleg halála óta. A lourdesi jelenés a leánynak 12 éves 
korában, 1858. évben történt, amikor ő még első áldo-
zását sem végezte el. Ez év nyarán Peyramal abbé 
közbenjárására a nevers-i apácák lourdes-i hospitiumá-
ban lett bennlakó növendék, és mint ilyen, 22 éves 
koráig szolgált a betegeknek, 1866. évben azonban el-
hagyta Lourdes-t és Nevers-ben belépett maga is az 
apácák közé és mint példás nővér fejezte be életét. 

A francia postaminiszter antiklerikalizmusa. 
Hát ez is lehetséges Franciaországban, hogy a minden-
féle irányzatnak egyformán és pártatlanul szolgáló posta 
is már antiklerikális velleitásokat követ hivatali teen-
dőiben. Történt ugyanis, hogy mult évben Massé, a 
francia postaminiszter rendeletileg megtiltotta olyan 
levelek kézbesítését, amelyeknek a borítékán a katona-
ság ellen (pl. le a hadsereggel !) vagy a polgárok 
más osztálya ellen irányuló jelmondatok vannak írva. 
A postahivatalnokok szigorú következetességgel alkal-
mazták ezt a rendeletet azon levelekkel szemben is, 
amelyeken a vallás, az egyház és a papság ellen irá-
nyuló jelmondatok állottak, mint például «a pap 
az ellenség», «a klerikalizmus az igazi veszedelem.» 
De erre az ilyen borítékokat használó antikleriká-
lis körök felszólaltak és kieszközölték Massé minisz-
ternél, ki a legexponáltabb szabadkőművesek egyike, 
hogy rendeletileg utasítsa a postahivatalokat arra, hogy 
a papság és az egyház ellen a leveleken olvasható jel-
mondatok miatt nem szabad a levelek kézbesítését meg-
tagadni. Hát bizony ez minden, csak nem liberalizmus 
és nem is férfias, következetes eljárás. 

Balkán. 
Unio-mozgalom a macedóniai bulgárok között. 

A bukaresti békekötés folytán Macedóniának bulgárok 
által lakott részei közül több jutott görög vagy szerb ura-
lom alá. Ezen, Macedóniából Bulgáriába menekült bul-
gároknak egy csoportja nemrégiben gyűlést tartott 
Küstenzsil-ben és abban kimondották, hogy ha Európa 
nem hajlandó Macedóniának autonomiát adni, akkor 
ők a következő módon fognak magukon segíteni : 1. 
propogandát fognak indítani az iránt, hogy a bulgár nem-
zetbeli macedóniai lakosság vándoroljon ki Bulgáriába, 
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amely célra a bulgár kormánytól alkalmas terület ki-
jelölését és hathatós támogatást kérnek; 2. fel fogják 
szólítani a bulgár exarchát, hogy a bulgár nép üdve 
kedvéért vezesse át az egész bulgár népet a római egyházzal 
való unió-ba ; 3. kérni fogják a pápától, hogy ismerje el a 
bulgár exarchátust és eszközölje ki a macedóniai bulgár 
katholikusokra nézve a kath. államok védelmét, vala-
mint azt, hogy ők garantálják a macedóniai bulgárok 
egyházi és iskolai autonómiáját. 

0 H 
• 0 
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A hódító kereszténység Albániában .* 
I r ta : MÉSZÁROS GYULA DR. 

Albánia 1912 november 28.-án önálló, füg-
getlen állammá lett a Balkánon. A nemzetgyűlés 
függetlenségi nyilatkozata óta Iszmail Kemal bej 
miniszterelnöksége alatt ideiglenes kormány ve-
zeti az ország ügyeit, de majd hogyha a nem-
zetközi határrendező-bizottság, amelynek részt-
vevő tagjai az európai hatalmak által máris de-
legáltattak, rendezni fogják Albánia déli határait, 
és hogyha rövid néhány hónap múlva ezek után 
európai fejedelem ül Albánia uralkodói székébe, 
ez ország politikai helyzete tökéletesen megszi-
lárdul, és ez a belső politikai megszilárdulás 
alapjául fog szolgálni az albán nemzet remélhe-
tően rohamos fejlődésének. 

Ha a nemzetközi határkiigazító-bizottság el-
végzi az elébe tűzött feladatot, és meg fogja 

* Ismert nevű Kelet-ismerőnknek, ki most nyáron járta 
be Albániát, ezen cikkét aktualitása miatt jónak látjuk vezető 
helven közzétenni. 

állapítani az eddigelé vitás új határt Albánia és 
Görögország között, ennek az új balkáni ország-
nak körülbelül egy milliónyi lakossága lesz, 
amely jóformán kizárólag albán nemzetiségű. 
Ez az egy milliónyi albán lakosság nagyobbik 
részében mohammedán vallású, a második és 
valamivel kisebbik fele pedig római katholikus 
és görögkeleti. A régebbi, s ennélfogva nagyon 
hiányos statisztikai adatok tanúsága szerint a 
mohammedánok létszáma 362.311, a keresztény 
albánoké pedig összesen 355.956.1 Ámbár ezek 
a számarányok nem fedik tökéletesen a valósá-
got, mert rendszeres népszámlálás Albániában 
mindezideig még nem volt, úgyannyira, hogy 
az új-török kormány az utóbbi években minden 
erőfeszítése ellenére sem tudta keresztülvinni 
közöttük a hivatalos népszámlálást, de ezek a 
hiányos adatok némileg mégis elégségesek arra, 
hogy egy hozzávetőleges képet nyújtsanak az 
ország mohammedán és keresztény elemeinek 
számarányáról. Ámbár ezek a statisztikai adatok 
amellett szólnak, hogy számra nézve a moham-
medán elem van túlsúlyban, ha azonban az újabb 
idők áramlatait és az albán nép kulturtörekvé-
seit tekintjük közelebbről, szembeötlővé válik 
ebben az országban minden vonalon a keresz-
ténység hódítása. 

A keresztény elemnek, vagy jobban mondva 
a katholikus elemnek megszilárdulását azon idő-
től kezdve kell számítanunk, amikor a passaro-
vitzi béke után Ausztria-Magyarország az albán 
katholikusok felett protektorátust kezdett gya-
korolni. Ennek a protektorátusnak egyik leg-
eredményesebb kulturális ténykedése abban 
nyilvánult meg, hogy Ausztria, jobbára szerze-
tesek vezetése alatt, iskolákat állított fel Albá-
niában, amely iskolák lassan-lassan nagyfontos-

1 A Supan : Die Bevölkerung der Erde. Gotha 1909. 
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ságú cen t rumokká növekedtek, és tekintélyes 
helyet kérnek maguknak az albán nemzeti szel-
lem fej lődéstör ténetében. A je len tékenyebb vá-
rosokban, mint Skutari, Üsküb, Prizren, Durazzo, 
Valona, mindenü t t elemi iskolákat nyitottak, 
amelyeket nemcsak katholikusok, hanem mo-
h a m m e d á n albán gyermekek is látogattak. 

Ausztria ezekbe az iskolákba mindenüvé 
albán nemzeti szellemet vitt be, az oktatási nyelv 
bennük mindenü t t az albán volt, és ennélfogva 
már a török ura lom idejében is melegágyai 
voltak ezek a kathol ikus albán iskolák az albán 
nemzeti törekvéseknek. 

Ezzel a szellemmel szemben állottak az olasz 
k o r m á n y által fenntar to t t «olasz királyi iskolák» 
(regia scuola i taliana) Valonában, Durazzoban, 
Skutar iban, amelyek viszont teljesen az olasz 
politikai törekvések szolgálatában állottak, s az 
olasz nyelv rendszeres és forszírozott tanítása 
révén az olaszosítás eszközeiül akar tak szerepelni. 

Igaz ugyan, hogy az Ausztria-Magyarország 
által Skutar iban fenntar to t t kathol ikus papnevelő 
seminar ium oktatási nyelve is olasz, de ez csak 
a római Propaganda-Congregat io intézkedéséből 
van így, és semmiféle politikai tendenciája sincs, 
mer t Ausztriáról lévén szó, ilyen tendenciája 
nem is lehet ennek az olasz oktatási nyelvnek. 
Sőt egyensúlyozásul a seminar ium j o b b hall-
gatóit Innsbruckba küldik két esztendős felsőbb 
theologiai tanfolyamra, ahol a német nyelvet 
tökéletesen elsaját í thatják. Az ú j a b b időkben 
azonban a kathol ikus papság maga-magától is 
szivesen tanulja a német nyelvet . 

Ezen kathol ikus iskolák nemzeti i ránya, és 
ezzel kapcsolatosan Ausztria-Magyarország politi-
kai sikerei Albánia függetlenítése körül elmulhatat-
lanul nagy hatást tettek nemcsak a katholikus, de a 
m o h a m m e d á n albánok lelkületében is. Ugyany-
nyira, hogy amióta ez a nemzet önállóságának 
és függetlenségének tu la jdonába jutott, szemeit 
á l landóan Ausztria-Magyarország és Európa felé 
fordí t ja . 

A török ura lom, amely az iszlám jegyében 

gyakorolta a hata lmat és az iszlám jegyében 
szándékozott kul turát adni ennek a ta r tomány-
nak, nem mindenüt t a legjobb emlékeket hagyta 
hátra a lakosság emlékezetében. Igaz ugyan, 
hogy a régebbi kormányzás i rendszer a Török-
b i rodalom többi részeiben is meglehetősen el-
hanyagolta a népet és az országot, és mindenü t t 
elégedetlenséget támasztott , de Albánia különö-
sen több izben jelét adta e kormányzás i rend-
szer i ránt való elégedetlenségének, úgyannyira , 
hogy ez az ország az utóbbi időkben ál landó 
lázadásoknak és fo r rada lmaknak a színhelye 
volt. Az albán lakosság mind jobban és jobban 
kezdte veszíteni a bizalmát a m o h a m m e d á n ál-
lamháztartással szemben, és más, rendezet tebb 
nyugati viszonyok után kezdett vágyakozni, annál 
is inkább, mivel az ura lkodó török elemmel 
faji együvétartozását sem érezte. Európával való 
közösségét pedig m i n d j o b b a n és jobban növel-
ték azon körü lmények, hogy az albán nép jelesei 
és tö rekvőbb elemei részint tanulási vágyból, 
részint pedig politikai okoknál fogva önkéntes 
száműzetésből gyakrabban megfordul tak Bécs-
ben, Par isban, Rómában , és műveltségre, gon-
dolkozásmódra nézve többé-kevésbbé európai-
akká lettek. Összehasonlították hazájuk viszo-
nyait és helyzetét az európai viszonyokkal, és 
lelkükben minden habozás nélkül a keresztény 
Európa mellett és a keresztény Európa kultu-
rája mellett foglaltak állást. 

Azok az albán férfiak aztán, nagyrészt mo-
hammedánok , akik éveken keresztül európai 
iskolákat látogattak, hazájukba való visszatéré-
sük után minden tőlük telhető erővel az euró-
paiasodásnak lettek apostolaivá. Levetették ma-
gukról az iszlám előítéleteit, nem néztek többé 
gyanakvással az európai ember felé, és maguk 
között hadat indítottak az iszlám-vallásnak fő-
képpen társadalmi téren megnyilatkozó merev-
sége ellen. Ez alatt a mind jobban fokozódó 
európai befolyás alatt a mohammedán nő kez-
dett felszabadulni az iszlám által szigorúan elő-
írt lefátyolozás ( teset tür) nyűge alól, és lassan-

ÄNGSTER JÓZSEF és FIA 4 
orgona- és harmonium-gyár, PEGS. 

O O Alapíttatott : 1867. évben. O O 
A bpesti Bazilika nagy orgonájának épitői. 

Csak első dijakkal kitüntetve. 
Pécsi ors?, kiállításon legelső díjjal, állami aranyéremmel kitüntetve. 

« Ajánlják kitűnő hangu és erős szerkezetű 
|, légnyomatu és elektromos berendezésű 

ORGONÁIKAT 
a legjutányosabb árak mellett, művészies 
kivitelben, o o O Raktáron kitűnő hangu 
harmoniumok minden nagyságban. 
Elektromos fujtató készülékek. Árjegyzéket kívánatra ingyen. 
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lassan részesévé, aktiv tényezőjévé kezdett lenni 
az emberi társadalomnak, ahol azelőtt csak a 
férfinak volt joga és szerepe. És ezek a viszo-
nyok mai napiglan már annyira fejlődtek, hogy 
műveltebb albán családokban a nő már elfog-
lalja ugyanazokat a helyeket, mint amelyeket a 
keresztény műveltségű Európában elfoglal. Nem 
látszat ez és nem külsőség, mint amilyennek ez 
első tekintetre feltünhetik, hanem aki a moham-
medán Keletet ismeri, annak a szemében igen 
nagyfontosságú lépés, és egyik jelentőséges fel-
tétele a nyugati fejlődésnek. 

Albániában érlelődtek lassan a viszonyok, 
míg végre az ország függetlenségének proklamá-
lása után a belső berendezkedésre került a sor. 
És erre az időre egyszerre csak elibénk áll ez 
a részben mohammedán elemekből álló nemzet, 
amely nem ismeri többé a vallási fanatizmust, 
a keresztényt sem ellenségének, sem nálánál ala-
csonyabb rendű embertársának nem tartja, ha-
nem mint egyenjogú honfitársát, a régi idők 
merevségével szemben, maga mellé állítja. Már 
az első albán nemzetgyűlésben a mohammedán 
Iszmail Kemal bej mellett ott látjuk, mint elnök-
társat Don Nicola Kacsori-1, a katholikus prelá-
tust, s a később megalakult ideiglenes kormány 
fele részében szintén keresztény miniszterek sze-
repelnek. 

De iszlám és kereszténység között való állás-
foglalásban akkor történt mégis a leghatározot-
tabb lépés, amikor az albán trón betöltésének 
kérdéséről kellett határozni. 

Külön albán uralkodóról, és vele együtt 
Albániának a Török-birodalomtól való elszaka-
dásáról abban az időtájban kezdtek mind sűrűb-
ben beszélni, amikor az albán nép az új-török 
uralommal meghasonlott. Az albán nép remé-
nyeit nem váltotta valóra az újonnan beköszön-
tött alkotmányos éra, és lázadásban törtek ki 
az új-török kormány ellen. Ebben az időben 
szivesen látták volna a lázadás értelmi szerzői, 
hogy ha Albániának Törökországtól való elszaka-
dása esetén, Abdul Medsid herceget, Aziz szultán 
fiát ültethették volna az albán trónusba. A láza-
dás azonban eredménytelen maradt, és a külön-
válás, meg az albán trón kérdése időszerűt-
lenné vált. 

Amikor azonban a mult évben elkövetke-
zett balkáni háború egészen új helyzetet terem-
tett, az albán uralkodó kérdése végre egyszer 
aktuálissá lett. De ezúttal senki sem beszélt 
többé valamilyen mohammedán herceg jelöltsé-

géről, pedig ekkor már Konstantinápolyban is 
jó szemmel nézték volna az albánok ilyen irányú 
választását, hanem mindenki európai keresztény 
uralkodónak az eljövetelét várta. Mert anélkül, 
hogy ebben a választásban bárminemű török-
ellenes irány érvényesülne is, az albán nemzet 
ezáltal egyedül azon meggyőződésének adott ki-
fejezést, hogy keresztény uralkodó országlása alatt 
jövő boldogulását és az ország fejlődését sokkal 
inkább biztosítva látja. 

És mivel ebben a választásban főként az 
intellektuálisabb mohammedán elem akarata 
érvényesült, Albánia ezáltal a keresztény Európa 
mellé szegődött. És úgy látszik, hogy ebben az 
új országban a kereszténység és európaiasodás 
fogalma közel van egymáshoz. 

E3E3 
EJE3 II. AZ OROK YAROSBOL EB 

A «Ventisettembre» idei ünneplése Rómá-
ban. Negyvenhárom éve az idén annak, hogy a 
piemonti hadsereg, felhasználva a francia csapatok-
nak a német-francia háború miatt III. Napoleon 
által Rómából történt elhívását (1870. aug. 2.), betört 
az egyházi államba (szept. 11.), Rómát is rövid ostrom 
után bevette és a Porta-Pia-n lőtt résen át bevonult 
(szept. 20.) Rómába és az örök várost az «Unità 
Italia»-hoz csatolta, támaszkodva egy hevenyészett 
plebiscitum-ra és nem törődve a pápa tiltakozásá-val. 

Az idei évfordulót szeptember 20-án a szokásos 
ünnepélyességgel ülték meg Rómában. Egész Róma, 
főleg a Porta Pia tájékán, zászlódíszt öltött; zenekar 
járta be kora reggel óta a Porta Pia városrészt, az 
utcasarkokon pedig Nathan sindaco-nak manifesz-
tuma («Cittadini» és «Romani» megszólítással) volt 
olvasható. 

A manifesztumban a polgármester azon állítást 
kockáztatja meg, hogy 1870. szept. 20-án hatolt be 
Rómába a lelkiismereti szabadság, mellyel éltek és 
visszaéltek sokan az utóbbi napokban. (Értsd a kath. 
tornászokat !) Ez évben, melyben az olasz katonák hős-
tettei folytán egy újjászületés éráját élte meg az ország, 
különösen akarják megünnepelni e napot a haladás 
nevében a reakcióval szemben, a polgári tudás ne-
vében (!) a babonával szemben (!), a haza nevében a 
hazátlanság állításaival szemben. A sindaco azzal 
végzi, hogy a mai ünneplésben megnyilvánuló le-
győzhetetlen erő azt tanúsítja, hogy a harmadik 
Itália szive, Róma, elég erős arra, hogy nem törődik 
azon «nyomorúságos törekvések és mesterkedések-
kel», amelyekkel ez ünneplés célját és természetét 
félremagyarázzák. 

Ezen hivatalos manifesztumon kívül a szabad-
kőmívesek kél frakciója, az antiklerikális diákegye-
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sületek és más antiklerikális egyesületek is külön-
külön manifesztumokat ragasztottak ki az utcák sar-
kaira. 

Reggel 8 órakor a Capitoliumhoz felvonult a 
községi iskolák ifjúsága, kik felett Nathan sindaco 
szemlét tartott; majd az ifjak a via Nationale-n és 
a via Ventisettembre-n át a Porta Pia-hoz vonultak, 
ahol koszorút helyeztek el, egy tanító pedig ünnepi 
beszédet mondott. 

A hivatalos menet délután fél 3 órakor kezdett 
gyülekezni a SS. Apostoli téren; monarchikus és 
köztársasági egyesületek (ez utóbbiak a Giordano 
Bruno egylet vezetése alatt) zászlóik alatt vonultak 
fel, de alig volt 20 zászló és összesen 200 ember, 
nem számítva a bámész közönséget. A menet a via 
Nazionale-n és a via Ventisettembre-n át a Porta 
Pia réséhez vonult, és ott Nathan sindaco beszélt. 

Nathan az ő beszédében a tripoliszi háború 
hőseinek és a Porta Pia ostromlóinak vitézségéről 
megemlékezvén, rátért arra, hogy Olaszország úgy a 
külvilággal szemben hagyományos helyét kivívta 
magának, mint bent a politikai jogok kiterjesztésé-
vel a szabadság honának bizonyul, és így minden 
irányban egy nagy emelkedésnek és az olasz aspi-
rációk megvalósulásának reményeit kelti. Azután 
rátért a politikai reakciónak (!) denunciálására, mert 
ez a reakció, a vallásosság leple alatt, a politikai 
jogok kiterjesztését a maga hasznára akarja kiak-
názni, ezért hízeleg és fenyeget földi és égi jutal-
makkal, csak azért, hogy az így felkeltett tudatlan-
ságnak és babonának hasznát ő zsebelje be. (A pápa 
székhelyén így beszél az izraelita szabadkőműves 
polgármester, mikor a hazához és az egyházhoz hű 
katholikus polgárok törekvéseiről van szó!) Majd igazi 
szektárius vakmerőséggel így folytatja: 

«Ennek a reakciónak nem adatott meg, mint 
nektek, hogy világosan megértse, mi különbség van 
az 1870. év előtti Róma és a mai Róma közt, az 
innét menekülő és külföldi segítséget kérő IX. Pius 
közt és a koronáját és életét veszélyeztető II. Viktor 
Emmánuel közt; a 18 éves kamasz (galeotto) korá-
ban Rómát Itáliával egyesíteni megkísérlő Giuseppe 
Petroni közt és a közderültséget keltő tornász-csa-
patok közt, amelyek Róma utcáin a világ minden 
nyelvén a pápai uralom visszaállítását követelik; 
a gondolatban és cselekedetben Itáliának és a nép-
nek apostolai közt és a bibornokok közt, kik a 
múltban és a jelenben is egy örökre letiínt Itáliának 
apostolai.» (Az Osservatore Romano megjegyzi, hogy 
Nathan az ő beszédében itt egy gyalázó jelzőt is 

használt a bíborosokra, de azt a római kőnyomatos-
ból törölték.) 

Nathan sindaco azután felolvasta a királyhoz a 
város nevében e napon küldött sürgönyét és a király 
köszönő válaszát, amely az afrikai győzelmet és az 
általános választói jog által megadott közszabadsá-
got emeli ki, mint egy jobb jövő biztosítékait. Majd 
kívánva, hogy az új választójog is a haladást bizto-
sítsa, így fejezte be beszédét : 

«Soha sem szabad, főleg itt Rómában, a har-
madik Itália szivében és tolmácsában, a visszaesés 
szavának, a sötét szervezetek felbátorítására felhívó 
szózatnak elhangoznia, mert e szervezetek a vallásos-
ság álarca alatt a legszomorúbb politika szolgálatában 
állanak, amely Itáliát vissza akarja a dogmatikus ab-
szolutizmus és a brutális egoizmus igája alá hajtani, 
pedig ezeknek mindegyike megtagad minden honfiúi 
hűséget; ezen helyről (értsd: Porta Pia!) nem gondol-
ható el egy ilyen reakció, hanem csakis a polgári ér-
zület kifejezése gondolható el, és az egyhangú kiáltás : 
éljen Itália! éljen a szabadság! éljen a haladás!» 

Az Osservatore Romano ezen kihivó beszédet 
érdeme szerinti kommentárral kiséri, amelyben a 
polgármestert «a mi hitünk közönséges gyalázójá»-
nak nevezi, «komikus» beszédéről pedig azt mondja, 
hogy az: «a judaizmus és a masszonizmusnak exo-
tikus keveréke, amely lábbal tiporja az udvariasság 
és a polgári műveltség legelemibb szabályait.» 

Ujabb rész le tek a grotta-ferrata-i kata-
kombáról . Már említettük, hogy a folyó év elején 
Frascati (a régi Tusculum) közelében, a grotta-fer-
rata-i görög-kath. apátság (S. Nilo) mellett, ókori 
időkbe (III—IV. század) visszanyúló katakombát 
tártak fel. A «felfedezés» dicsősége Lanciani-1 illeti, 
aki egy sejtését követve 1905-ben kutatni kezdett 
Grotta-Ferrata mellett és egy szőllőben lépcsőt fede-
zett fel, de leszállani az alatta levő üregbe nem tudott, 
mert a lejárat alsó részét egy forrásnak vize elisza-
polta ; talált azonban a víz fenekén két pogány fel-
iratot. Lanciani ösztönzésére a bazilita monachus-ok 
mult évben megvásárolták az említett szőllőt (elég 
olcsón, mert a talaj bizonytalansága miatt a szőllő 
meglehetős terméketlen volt). Az ásatások 1912. év 
októberben kezdődtek és már messze haladtak, de 
teljesen befejezve még ma sincsenek. 

Ezen katakomba-felfedezésnek fontossága főleg 
abban áll, hogy a modern archaeológiai kutatás most 
első ízben kap egy érintetlen katakombát, amelyet nem 
fosztott meg kulturális vagy művészi kincseitől sem 
barbár, sem hivő, sem hatóság, és így teljesen abban 

I lnmnt io f ío i mrnNTnn4Ó7of Asthma, köszvény, görvélykór, idillt és nehéz szív-, ntmiUUdUdl UyUliyilUüZcl pyomor- máj-.vesebajok és súlyos idegbajok (para-r 3 J r s * y lysis, tabes, álmatlanság) gyógyítására berendezve. 
. . « , „ „ , . < „ _ Bejáró betegek részére. Mérsékelt árak. Bevált, ki-Budapesí, V., Vaci-koruf 18. S Z . I. = próbált kezelés ! = 
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az alakban látható ez a katakomba, amelyben a 
IV. században volt ; a sírokat (loculus) sem dúlta fel 
a kincskereső, halottrabló martalócok keze. 

A felfedezett katakombához 27 fokkal bíró lépcső 
vezet le és lent több folyosó (ambulacrum) van, 
amelyeknek oldalfalaiban loculus-ok, arcosolium-ok 
és cubiculum-ok (sírkápolnák) vannak; a sírokat 
emberi kéz nem érintette, az előkelő síroknak már-
ványburkolata is még ép, és pedig a római plasztika 
fénykorából; csakis a víz behatolása és a földsiilye-
dés folytán történt beomlás rongálta meg igen sok 
helyen a gazdag anyagot, úgy hogy a töredékek 
összeállításához még sok idő szükséges. 

A felfedezett cubiculum-ok közül egyikben a 
sír, egy «presbyter» sírja, nyíltan fekszik, mint egy 
oltár-menza (sepolcro a mensa), ezen mensa fölött 
egy kicsiny ablak vezet fel egy falfülkébe, amelyet 
egy confessio-ablakocskának tartanak vagy pedig egy 
nyílásnak arra a célra, hogy felülről kis tárgyakat 
lehessen a sírhoz érinteni. (Ilyen szelelőlyuk-szerű 
kürtővel bir a pécsi őskeresztény cubiculum is.) Ez 
a presbyter-cubiculum freskókkal volt díszítve, de a 
nedvesség jó részben tönkretette azokat, nagy fára-
dozások után a mennyezet közepén megtalálták a jó 
pásztornak és körülötte 2—-2 báránynak medaillon-
képét. 

A legszebb freskó az egyik arcosolium-on van : kö-
zepén Krisztus van ábrázolva, amint egy hegyen áll, 
a hegy oldalából a paradicsom négy folyója fakad; 
előtte szent Péter és szent Pál apostolok állanak, 
szent Péternek az Úr egy iratcsomót ad át, amelyre 
ez van írva: «Dominus legem dat». A freskó keretét 
madarakból és más állatokból álló füzér veszi körül. 
Krisztus nimbusz-szal és szakállal van ábrázolva, a 
Krisztus-arc elüt a bizánci típustól. 

A sírfeliratok nagyrészben megrongálódtak. Sok 
kisebb tárgyal (lámpák stb.) is találtak. 

III. TUDOMÁNYOS CIKKEK, oo e*> e*> 
<*> e/D KÖZLEMÉNYEK, ÉRTEKEZÉSEK 

A dogma modernista magyarázatai. 
II. közlemény. 

4. A franciaországi protestáns iró Scibatier a dog-
mákat symbolikus értelemben magyarázta, népszerű-
sítette. Tana lényegileg Harnackéval megegyezik. «Ha 
a vallásosság a szivben érezhető Isten, akkor nyilván-
való, hogy minden vallásban valami pozitív isteni meg-
nyilvánulás van. . . Azt tartom tehát, hogy a kinyi-
latkoztatás ép oly általános, mini maga a vallás. 
S ez abban áll, hogy az egyes emberben és emberi-
ségben élő Istentudat fokozatosan létesül, tisztul és 
világosabbá lesz... Ez a kinyilatkoztatás belső, mert 
Istennek nincs érzékileg észrevehető léte; csak a 
lélekben és áhítatban nyilatkoztathatja ki magát. Ha 

a próféták Isten szavát kívülről vélték hallani, mint 
hangot, mely a levegőt mozgásba hozza és a fület éri, 
akkor lélektani tévedés áldozatai voltak, mely analí-
zissel könnyen eloszlatható... Persze ez a belső kinyi-
latkoztatás nem keletkezik egy a természetben vagy 
történetben végbemenő eseménynek külső lökése nél-
kül.. . A vallási érzelem nem esetleg és előfeltétel nél-
kül keletkezik. De a külső jelek csak arra nézve ki-
nyilatkoztatok, aki azokat megérteni és vallási érte-
lemben magyarázni tudja. . . Midőn Isten az izraeli-
táknak a tízparancsolatot adni akarta, nem írta azt 
ujjával kőtáblákra, hanem Mózest támasztotta s Mó-
zes tudatából jött létre a dekalogus. Hogy a rómaiak-
hoz irt levelet olvashassák, nem kellett azt az apos-
tolnak diktálnia, hanem megteremtette tarsusi Pál 
hatalmas egyéniségéi, jól tudva azt, hogy ha előbb a 
fa él, a gyümölcs nem fog kimaradni. S így van ez 
az evangéliummal is: nem az égből pottvantotta le 
azt Isten, nem angyal által küldte, hanem azt akarta, 
hogy az emberiség kebeléből Jézus szülessék. Ez a 
Jézus adta nekünk az evangéliumot, mely szive mé-
lyéből fakadt. Igy nyilatkoztatja ki magát Isten a 
nagy egyénekben, akiket az ő lelke egymásután tá-
maszt, akiket eltölt és felvilágosít.»1 

Az emberben jelenlevő Istennek ezen belső ta-
pasztalása kezdetben többé-kevésbbé naiv és kezdet-
leges symbolumokban van lerakva. Ez képezi a mi-
thológiai fokozatot a vallásban. Később mind mere-
vebb, szilárdabb formákban igyekszik kifejeződni, me-
lyeknek védelmét a tekintélyi tanítóhivatalra bízzák. 
S ez alkotja a dogmatikus fázist. Ez a megmereve-
dett formula idővel elmarad a folyton haladó tudo-
mánytól. Lassan-lassan ellentétek merülnek fel a 
dogmák és tudomány között. A fokozódó ellentétek 
megoldása végül is nem lehet más, mint a régi, ki-
száradt, élettelen dogmatikus kereteknek az elhagyása. 
Azon elv érvényesül, hogy mindenki a maga módja 
szerint fejezze ki azt az istenit, amit magában tapasz-
tal, átél. így alakul ki a harmadik, kritikai fokozat.2 

5. Harnack és Sabotier eszméinek hatása észreve-
hető módon nyilvánul meg Loisy és Tyrrel moder-
nisták vallási rendszerén. Loisyt sok tekintetben Har-
nack és Sabatier visszhangjának lehet mondani, jól-
lehet egyik művét azért irta, hogy Harnackot cáfolja. 

Loisy is foglalkozik, mint Harnack, a keresztény-
ség lényegével, az evangéliumi «istenország» jelen-
tésével. 

Harnack azt állította, hogy az egyház csalódott, 
midőn az evangéliumból tani rendszert csinált. 
Szerinte Krisztus evangéliumi istenországa csupán 
csak erkölcsi jellegű, azaz nem más, mint a lélek-
nek Istennel való belső összeköttetése. Krisztus ezt az 
istenországot alapította és hirdette. 

Loisy pedig azt állítja, hogy Krisztus csalódott az 

1 Esquisse d'une philosophie de la religion, 53. 1. 
a U. o. 34. 1. 
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istenország mibenlétét illetőleg, midőn azt eszchato-
logikus értelemben fogta fel és hirdette. «Krisztus 
prédikálása a szinoptikusok szerint nem más, mint 
figyelmeztetés arra, hogy az emberek az utolsó Ítéletre, 
az Isten országára, mely már kö^el van, készüljenek... 
Az evangélium csak annyiban volt jóhír, amennyiben 
ezt az eljövetelt hirdette; többet mondok: Jézust 
egyedül ezért Ítélték halálra.»1 Jézus tanokat nem 
hirdetett, egyházat, új istentiszteletet nem alapított. 

Hogy Loisy dogmafogalmát megértsük, tudnunk 
kell azt, hogy mit tart a kinyilatkoztatásról. A kinyi-
latkoztatásról vallott nézetét már megismerhetjük 
azon cikkében, melyet egy francia folyóiratban álnév 
alatt közölt. 

Loisy azt mondja, hogy a kinyilatkoztatás katho-
likus tan szerint nem «változhatatlan kész igazságok-
nak erőszakos, elő nem készített módon való köz-
lése» az emberi értelemmel, mint azt Sabatier állítja, 
hanem néhány igen egyszerű kezdetleges hitigazság, 
melyeket nem tartunk kész igazságoknak, hanem azo-
kat kiépítjük, fejlesztjük. Azután azt állítja, hogy a 
kinyilatkoztatás nem az Isten öntudatának az egyes 
emberekben és az emberiségben való kifejeződése, 
tisztulása, fokozatos tökéletesedése, amint Sabatier a 
hagyományos kinyilatkoztatási fogalommal szemben 
azt meghatározza, hanem az ember tudata Istenről, 
de úgy, hogy ezen tudat alapja és célja nem más 
mint Isten tudtuladása. Ha tehát Isten az emberben 
és emberiségben úgy működik, hogy ez által ma-
gát tudtul adja, akkor az kinyilatkoztatás. «Jóllehet 
ez a tudtuladás az emberben valósul meg s Isten maga 
immanens az emberben, azért nem szűnik meg erede-
tére, tartalmára, céljára nézve az embert illetőleg 
transcendens lenni.»2 «A kinyilatkoztatás legtágabb 
értelemben és cselekvőley véve a lélekre nézve tran-
scendens és immanens Istennek hatása magára a 
lélekre; ha pedig eredményét vesszük szemügyre, 
akkor az ezen isteni hatásból eredő vallási ismeret.» 

Ebből azonban nem következik az, hogy minden 
vallás egyforma. «Igaz vallás az, melynek töx-vénye 
az Isten ismeretében való folytonos haladás és az 
emberiség erkölcsi emelése.» Ilyen csak a kath. val-
lás. Másrészt azonban kivétel nélkül minden vallási 
igazság kinyilatkoztatásra vezetendő vissza. A vad 

1 Autour d'un petit livre, Paris, 1908. 82. 1. 
2 Revue du Clergé français. 1900. 250. t. 

ember és a próféta között, akiket Isten felvilágosít, 
a különbség csak az, hogy a természetfeletti világos-
ság és a megvilágított tárgy terjedelme az egyikben 
fokozatilag nagyobb mint a másikban ; de magának 
a fénynek neme s a tárgy lényege ugyanaz. 

Loisy a kinyilatkoztatást általában a vallási isme-
rettel azonosítja: «A theologia a vallási ismeret két 
alakját különbözteti meg, természetes vagy észisme-
retet, és természetfeletti vagy kinyilatkoztatási (hit) 
ismeretet. Ezen megkülönböztetésnek eredetileg az az 
alapja, hogy az egyház azon igazságokat, melyeket a 
görög bölcseletben elismert, megkülönböztette a szoros 
értelemben vett keresztény igazságoktól, melyek a 
bibliai kinyilatkoztatás tulajdonát képezik. De a tör-
téneti valóság-ban nincs semmi történeti alapja.» 
Mi tehát a kinyilatkoztatás? «Isten az ő művét az 
emberiségben viszi véghez. Az emberi természet felfogó 
képessége szerint nyilatkoztatja ki magát neki, mert 
a hitfejlődésnek koordináltnak kell lenni az ember 
értelmi és erkölcsi fejlődésével. Ha az ember kissé 
reflektál, akkor látja, hogy az, ami kinyilatkoztatásnak 
van mondva — bármilyenek legyenek is azon külső 
körülmények, melyek között az ember vallási tudata 
először felébred és fejlődik — nem lehetett más, 
mint az a ludat, melyet az ember Istenhez való viszo-
nyáról szerzett. Mi más eredetileg és a maga kiin-
dulópontjában a keresztény kinyilatkoztatás, mint 
Krisztus lelkének azon tudata, melyet önmagának 
Istenhez és az összes embereknek az ő mennyei aty-
jához való viszonyáról önmaga szerzett ? Ezen viszony-
nak felfogása az emberi ismeret alakjában történt s 
egyedül ilyen alakban volt közölhető az emberekkel. 
Minden ráeszmélő tudás előzetes ismeretekből ered ; 
az ismeretekben való haladás pedig a már meglevő 
eszmék új kombinálásának a gyümölcse. Azon termé-
keny vallási igazságok, melyek theologiai nyelven 
szólva a kinyilatkoztatás lényegét alkotják, azon eszmék 
és képek összekapcsolásából eredtek, melyek már 
előttük megvoltak azoknak a lelkében, akik azokat 
először gondolták. A kinyilatkoztatás kezdete ama 
pillanat volt, mikor az ember ama viszony kezdet-
leges, tökéletlen tudatára jutott, melynek az önmagára 
reflektáló ember és a jelenségi világ mögött jelenlevő 
Isten közt fenn kell állania. A kinyilatkoztatott vallás 
fejlődését új viszonyoknak ismerete okozta, vagy helye-
sebben ama lényeges viszonynak szabatosabb, meg-
különböztetettebb meghatározása, minek következté-
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ben az ember jobban és jobban tanulja megismerni 
úgy Isten nagyságát, mint kötelességének természetét.»1 

Megmarad-e ezen magyarázat mellett a termé-
szetes és természetfeletti közti különbség? Loisy a 
kinyilatkoztatás természetfeletti jellegét azzal ma-
gyarázza, hogy az Istentől és Istenről van. A vallási 
igazságok ismerete nem csupán az ész gyümölcse, 
hanem az egész ember munkája; tulajdonképen nem 
az ember műve Istenről, hanem elsősorban Istené 
az emberben vagy az emberé Istennel. Csak úgy 
érthető az örök törtetés Isten felé, ha benne és ered-
ményében Isten müvét látjuk. «Az ember keres, de 
Isten ihlet, az ember lát, de Isten világosítja fel őt. 
A kinyilatkoztatás az emberben megy végbe, de az 
magának Istennek a műve az emberben, vele és ál-
tala. A kinyilatkoztatás létrehozó oka természetfeletti 
ép úgy, mint a tárgya természetfeletti, mert Isten 
maga ez az ok és tárgy; de Isten működik az em-
berben és őt ismeri meg az ember.»2 Loisy szerint 
a kinyilatkoztatás szokásos felfogása gyerekség: 
l'idée commune de la révélation est un pur enfan-
tillage... Dieu n'a pas jamais parlé au sens où on 
le dit. Az egyházi kinyilatkoztatási fogalmat — mé-
canique et toute mythologique, disons enfantine-nek 
mondja. «Ami a külső kinyilatkoztatást illeti, arra 
nézve az új enciklika talán az első hivatalos egyházi 
okmány, amelyben annak léte és szükségessége han-
goztatva van. Az új enciklika szerint, mely Istenből 
történeti személyt csinál, a kinyilatkoztatás csak egy 
antropromorf Istentől kifejezetten formulázott szó 
lehet, melyet ő kiválasztott személyekhez intéz. A mo-
dernizmus ilyen természetfeletti mechanikát valóban 
nem akar elfogadni vagy legalább azt összezúzni 
igyekszik.»3 

Annak nagyobb megvilágítására, hogy mi a ki-
nyilatkoztatás természete, s mily értelemben mond-
ható az változónak és változhatatlannak, Loisy ezt 
írja: a kinyilatkoztatás azon eszmékben áll, melyek 
az emberiségben születtek, melyeket az ész képes 
volt felfogni, melyek másutt nem létezhetnek, mint 
az emberi értelemben s melyeket az emberi nyelv 
képes kifejezni. Tárgyukhoz viszonyítva tökéletlen 
symbolumok, melyek a miénknél magasabb értelem 
számára elégtelenek volnának, melyek ránk vonat-
koztatva is tovább fejleszthetők, azaz módosíthatók 
s viszonylagosan javíthatók. A kinyilatkoztatás nem 
változhatatlan olyan értelemben, mintha az egyszer 
meglevő symbolumok minden átalakítástól mentek 
volnának, hanem oly értelemben, hogy a hit szá-
mára lényegileg mindig azonos marad önmagával s 
hogy a külső meghatározásain és formuláin végzett 
változások másodrendű dolog csak — tekintve szel-
lemének egységét és fejlődésének folytonosságát...»4 

1 Autour d'un petit livre, Paris. 194—5. 1. 
2 U. o. 197. 1. 
3 Simples reflexions sur le decret du S. Office et sur 

l'encyclique, 1908, 159. 1. * Autour 197. 1. 

Loisy szerint tehát a kinyilatkoztatás tárgyi ér-
telemben véve nem más, mint vallási igazság, melyet 
az emberiség — az Istentől ihletve és felvilágosítva 
ugyan —, de a saját emberi eszével és szivével ke-
resve és munkálkodva az Istenről s az embernek 
Istenhez való viszonyáról alkot. Ezen igazságnak az 
ember elméjében való megnyilvánulása a tulajdon-
képeni kinyilatkoztatás. Természetfelettinek azért 
mondatik, mert Istenről és Istentől van. Az emberek 
alanyi viszonyaihoz alkalmazkodik; idővel változá-
sokon megy keresztül, tökéletesebb lesz, amint ez 
főleg a zsidó és keresztény vallásban észlelhető. Annyi-
ban változhatatlan, hogy vagy a megismert tárgy változ-
hatatlan vagy azon szellem egysége és folytonossága, 
mellyel az ember ismeretre törekszik. Loisy minden 
vallási igazságot kinyilatkoztatásnak tulajdonít, mert 
ez az egész emberiségben fejlődött, persze főleg a 
zsidóknál és keresztényeknél. 

Mit mond Loisg a dogmáról? A dogma vala-
mely vallási igazságnak tantételes meghatározása. Az 
ily meghatározás azonban megváltoztatható és töké-
letesíthető anélkül, hogy maga a dolog és a hit 
változnának. «Az ősrégi kereszténységnek dogma-
tikus symbolumai nem voltak, ha alattuk hitágaza-
tok sorozatát értjük. A kinyilatkoztatás sajátos és 
közvetlen tárgya nem tan és dogma, mint ilyen. 
Ezek a tanok és dogmák csak annyiban kinyilat-
koztatottak, amennyiben a kezdetleges hitigazságok 
bennfoglaltatnak a tekintély által adott fejtegetések-
ben, az egyház dogmáiban. A kinyilatkoztatás igaz-
ságai a hitben élnek, mielőtt a tani spekulációkban 
analízisnek volnának alávetve. Eredeti alakjuk ter-
mészetfeletti intuició és vallási tapasztalás, nem pedig 
tárgyuknak elvont ismerete vagy szisztematikus de-
finíciója.»1 

A dogmák, mint theologiai hittételek, melyeket 
az egyház a theologiai hit számára előír s melyekre 
kötelez, a hitnek (foi) tudományos magyarázatai. 
A hivő sohasem ragaszkodik egy dogmatikus tétel-
hez, hanem egyedül az abszolút ismeretlen igazság-
hoz, melynek a dogmatikus meghatározás csak sym-
boluma. Amint Kant szerint az ész a «Ding an sich»-
ról tárgyilagosan semmit sem tud és semmit sem 
mondhat, amint a Kant-féle kategóriák csak a belső 
tapasztalatok számára szolgáló tükrök, vagy edények, 
de nem a Ding an sich részére, úgy a dogmák a 
hivőre nézve nem Isten és az isteni dolgok, hanem 
csak a belső élmények tükrei. 

A dogmák — Loisy szerint — melyek a hitnek 
a bölcselet segítségével megalkotott tudományos ma-
gyarázatai, arra valók, «hogy a vallási orthodoxiát 
összhangban tartsák fenn az emberiség tudományos 
fejlődésével: a hitnek tudományos kommentárai.» 
«Az egyház által előterjesztett hittétel, dogma... egy 

1 U. o. 200. 1. Ebből az is látható, hogy Loisy szerint a 
kinyilatkoztatás eredeti alakja nem ismeret, hanem vallásos 
átélés. 
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abszolút igazság symboluma.. . A hivő szándéka az, 
hogy a teljes és feltétlen igazságnak vesse magát 
alá, melyet a tökéletlen és relativ hittétel symbolice 
ábrázol. A formulát, mint ilyent, az isteni hit igaznak-
tartásával elfogadni annyi volna, mint nyilvánvaló, 
kikerülhetetlen fogyatékosságait elfogadni, annyi 
volna, mint befejezettnek, tökéletesnek mondani, 
holott az befejezetlen és tökéletlen.»1 Az egyház 
által kinyilatkoztatott dogmák gyanánt előterjesztett 
tételek nem égből hullott igazságok, melyeket a val-
lási hagyomány a maguk eredeti alakjában megőr-
zött. A történetíró nem lát bennük egyebet, mint 
bizonyos vallási tényeknek (átélések) nehéz theolo-
giai munkával kidolgozott magyarázatát. Ha a dog-
mák eredetük és lényegükre nézve isteniek is, fel-
építésük és összetételük szerint mégis emberiek.»2 

Az ember természetében van — mondja Loisy — 
hogy amit bensőleg érez, azt külsőleg is kifejezze 
s másokkal is közölje. Úgy önmaga, mint mások 
előtt is ki akarja fejezni, hogy mint érez Istenhez 
való viszonyáról. Ez az oka annak, hogy jóllehet a 
hit nem ismeret, az ész mégis törekszik a magában 
véve megismerhetetlen és változhatatlan igazságot 
jelképekben megérthetővé tenni. S mivel Loisy sze-
rint a kinyilatkoztatás csak belső tapasztalás s a hit 
az erre támaszkodó bizalomteljes odaadás Isten iránt, 
azért a dogma sem lehet más, mint ezen belső át-
éléseknek a kifejezése. A dogmák az isteninek s az 
ember Istenhez való viszonyának a jelképei. S mint 
ilyenek alkalmasok arra, hogy másokban is oly át-
éléseket váltsanak ki, mint amilyenekből fakadtak. 
A dogmák nem olyan tanok, melyeket Isten nyilat-
koztatott ki s változhatatlan igazságukért kezeske-
dik, hanem csak az egyházi össztudatnak, kollektiv 
tapasztalásnak a kifejezései. Minden egyes ember 
tapasztalata még nem tarthat igényt dogmára. Dog-
mává csak akkor lesz, ha az egyház, a vallási tár-
saság meghatározott alakba foglalja vallási tapasz-
talatait s iagjainak zsinórmértékül előírja. Amint a 
dolog természete magával hozta, hogy egyháznak 
kellett képződnie, úgy viszont a rend azt követeli, 
hogy az egyházon belül ne mindenki a maga vallási 
élményét érvényesítse, hanem az egyház elöljárói 
határozzák meg, hog}' mely symbolumok legyenek 
érvényben. Az egyházi tanítóhivatal rendeltetése ezek-

1 U. o. 206. 1. 
s Evange l ium u n d Kirche, 142. 1. 

nek a symbolumoknak a megszerkesztése, működé-
sének gyümölcse a tani döntések, a dogmatikus meg-
határozások. 

Az egyházi elöljáróság által felállított tantételek 
azonban — mondja Loisy — sohasem abszolúte 
igazak, mert a véges ész a végtelent sohasem adhatja 
úgy elő, amilyen az önmagában véve, hanem csak 
ahogyan ő fogja azt fel. A dogmáknak csak viszony-
lagos igazságuk van, azaz azt fejezi ki többé-kevésbbé, 
hogy hogyan fogja fel az emberi ész az istenit; azt 
foglalja magában, hogy egy-egy korban hogyan gon-
dolkoztak az emberek Istenről s hozzá való viszo-
nyukról. Mivel azonban nemcsak az egyes emberek, 
hanem az emberek összességének a szellemi állapota 
is időnkint változik, azért változnak a symbolumok 
is. A dogmatikus meghatározások a mindenkori mű-
veltségi állapotoktól függenek, mert az illető kor 
felfogása, fogalmai, nyelve szolgáltatja számukra az 
anyagot. Vallási dolgokban is mindenki, mint az ő 
korának gyermeke beszél és gondolkozik. S amint a 
korok változnak, úgy a gondolkodás és beszéd is. 
Azért a dogmatikát is folytonosan alkalmazni kell 
az új gondolkodás- és beszédmódhoz. S így megtör-
ténhetik, hogy egymásnak ellentmondó tételek egy-
aránt igazaknak nevezhetők. Az egyik igaz a mult 
számára, a másik a jelenre nézve. Mindkettő csak 
relatíve igaz. A hitigazság mint ilyen, azaz a tárgy, 
amit a változó symbolumok kifejeznek, emellett 
mindig változatlan marad, mert az maga az Istenhez 
s az emberekhez való viszonya. Már pedig Isten nem 
változik, s az emberiségre nézve mindig az marad, 
ami volt. S a hit ex-re vonatkozik. Loisy, ha a dog-
mák változhatatlanságáról szól, mindig ezen tárgyi-
lagos igazságot érti, nem pedig a vallási ismeret 
alanyi igazságát az egyházban és dogmákban, mint 
ezen ismeret kifejezéseiben. 

(Folytatjuk.) Wiedermann Károly dr. 

Euthanasia. III. közlemény. 

Harmadszor: a fenti gyilkos tervezetnek szer-
kesztője a tervezethez csatolt indokolásban hangoz-
tatja, hogy a monistáknak erkölcsi kötelességük ki-
vívni betegeiknek az euthanasiát. Erkölcsi kötelessé-
günk ez, úgymond, azért, mert a tudomány nevé-
ben lerontottuk túlvilági hitüket, mely erőt adott 
nekik szenvedéseiknek türelmes elviselésére. Mi, úgy-
mond, ezt az erőt adó hitet semmivel sem pótol-

SCHULLER FERENC KÖNYVKÖTŐ ! Ajánlja a m. t. közönség pártolásába 
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hatjuk; ha tehát betegeink a monista világnézlet 
alapján a szenvedést céltalannak tekintik, ahogy 
annak is kell tekinteniök: nekünk nem szabad őket 
türelemre intenünk, hanem meg kell adnunk nekik 
annak lehetőségét, hogy kínjaiktól megszabadulja-
nak. (5. 1.) 

íme, ez őszintén van mondva. A gyilkos eutha-
nasia a monizmusnak szükséges consequentiája. Mert 
ha csak azért élünk, hogy ezen a földön jól érezzük 
magunkat és a síron túl élet nincs, akkor gyógyít-
hatatlan betegség esetén bárgyúság lenne életben 
maradni. A monizmus világnézletében a szenvedés 
céltalan, buta dolog. Másrészt pedig ápolni, gondozni 
egy beteget, akit meggyógyítani nem lehet, hülye 
energiapazarlás: «Welch' eine herzzerreissende und 
dabei doch groteske Energievergeudung, wenn man 
Aufwand und Erfolg gegeneinander abwägt.» (6. 1.) 

A dualista, nevezetesen a keresztény világnéz-
letben a szenvedésnek is megvan a maga jó helye. 
A keresztény embernek sokkal nagyobb, a síron 
tülra is teijedő perspektívája van, melyből az emberi 
életet és annak szenvedéseit, bajait nézi. A földi élet 
harctér, a próba helye és ideje, előkészület egy jobb, 
örök életre, melyet azok nyernek el, akik magukat 
az erkölcsi életben kitüntették. A beteg keresztény 
ember, mikor szenved, gyötrelmeit Istennek ajánlja 
fel, miáltal eleget tesz hibás lépéseiért, bűneiért, ha 
pedig ilyenek nem terhelik, a türelem erényének 
gyakorlásával szebbé teszi lelkét s így becsesebbé a 
Teremtő szemében. S az ilyen türelmes betegből nagy 
energiák áradnak ki a környezetre. Akik nem vesz-
tették el fogékonyságukat a nemes példa iránt, a 
hősiesen szenvedő emberek láttára maguk is nagyobb 
türelemre hangolódnak; több elnézést tanúsítanak 
embertársaik gyengeségei iránt, békülékenyek, nem 
veszekedők, a munkában kitartók, a kötelességtelj e-
sitésben áldozatosak lesznek. A monista nagyon 
felületesen lát, az élet nagy szövetének finom szá-
lait nem veszi észre. 

Lehet, hogy a beteg bűnös élettel szerezte gyó-
gyíthatlan betegségét; ily esetekben hosszú szenve-
dése elrettentő példa és hathatós prédikáció a bűn 
ellen, melynek ily borzalmas következményei van-
nak. És általában a beteg embereknek szemlélése 
józanítólag hat az egészségesekre, komolyabb gon-
dolatokat ébreszt lelkükben, jobb életre inti, s ezáltal 
is áldást áraszt a társadalomra. 

A beteg a keresztény vallásból erőt és vigasz-
talást merít, hogy szenvedéseiben kétségbe ne essék 
és a gyilkos euthanasiához ne forduljon. Hallgat 
Üdvözítőjének szavára: «Vegyétek rátok az én igá-
mat és tanuljatok tőlem.»1 «Aki fel nem veszi kereszt-
jét és nem követ engem, nem méltó hozzám.»2 «Bol-
dogok, kik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak.»3 

1 Máté 11, 29. 3 u. o. 5, 5. 
2 U. o. 10, 38. 

«Aki állhatatos lesz mindvégiglen, üdvözül.»1 Nagy 
kínjaiban így sóhajt fel Megváltójával: «Atyám, ha 
akarod, vedd el tőlem ezt a kelyhet; de ne az én 
akaratom legyen, hanem a tied.» 

A betegápolók pedig dehogy is energiapazarlók ! 
Még akkor sem, ha a beteg tényleg gyógyíthatlan. 
Az áldozatos betegápoló önmagának érdemeket és 
dicsőséget szerez Istennél, vagy kiengeszteli az igaz-
ságos Istent, ha megsértette. «Boldogok az irgalma-
sok, mert ők irgalmasságot lelnek.» Azonkívül jól 
tudjuk, mily nagy szüksége van a társadalomnak sze-
retetre, önfeláldozásra, altruizmusra minden téren. 
A magánházak és a kórházak, ahol szerető lelkek 
önfeláldozással gondoznak súlyos, esetleg gyógyíthat-
lan betegeket, az altruizmusnak valóságos iskolái és 
forrásai. A jó betegápoló a szeretetnek apostola, 
akiből eleven erők, áldásos energiák áradnak szét a 
társadalomra. A monista mindezzel szemben vak. 

Negyedszer : ne feledkezzünk meg arról sem, 
hogy az euthanasia-tervezet, ha törvény lenne belőle, 
a legnagyobb visszaélésekre adna alkalmat. Nem 
arra gondolunk itt, hogy az orvosok igen sokszor 
tévednének, gyógyíthatlannak minősítvén s így a 
halálnak szolgáltatván ki oly betegeket is, akik tény-
leg nem gyógyíthatlanok ; — mert hiszen akár gyó-
gyítható a beteg, akár nem, megölni semmiképen 
sem szabad. 

Más szempontból látjuk mi az egész tervezetet 
aggályosnak. Ugyanis a tervezet a beteg megölésé-
nek két módját engedi meg. Meg lehet őt ölni elő-
zetes orvosi vizsgálat után és anélkül. A bűnös visz-
szaélések egyik esetben sincsenek kizárva. A beteg 
hozzátartozói kényszeríthetnék a beteget az euthana-
siás kérvény benyújtására, vagy maguk nyújthatná-
nak be olyat az ő nevében, (esetleg Írásának után-
zásával), s az orvosok halálraitélhetnék a szerencsét-
lent, ha betegsége beszélőképességétől vagy eszméle-
tétől megfosztaná. Ily fondorlatok főleg oly esetek-
ben fordulnának elő, mikor gazdag emberekről lenne 
szó, akik után a hozzátartozók mielőbb örökölni 
akarnának. Még nagyobb lenne a veszedelem a má-
sik esetben, mikor t. i. orvosi vizsgálat nélkül ölné 
meg valaki a beteget s aztán utólagos orvosi szemle 
volna hivatva megállapítani (v. ö. a tervezet 6. §-át), 
helyén való volt-e az euthanasia vagy sem. Hogy 
fogják vájjon az orvosok a beállott halál után meg-
állapítani, gyógyíthatatlan volt-e a beteg vagy sem? 
És vájjon a mai világban, főleg a monista erkölcs-
tan uralma alatt, nem volna-e mindig található elég 
orvos, aki jó pénzért kész volna esetleg esküvel is 
erősíteni, hogy az euthanasia indokolt volt? 

6. Végezetül megemlítünk még egy dolgot, mely 
az euthanasiával összefügg : a «punctio cordis» neve-
zetű operációt. A modern ember, aki a fájdalomtól 
való félelmében a mérsékelt vagy a gyilkos eutha-

1 U. o. 10, 22. 
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nasiához folyamodik, előre gondoskodik, hogy a 
föld alatt se kelljen szenvednie. Attól fél, hogy a 
sírban magához tér és borzalmakat állván ki, me-
lyeket leírni nem lehet, a föld alatt újból és igazán 
meg kell halnia. Hogy ez meg ne történhessék, vég-
rendele tileg meghagyja, hogy halála után szúrják át 
a szivét, mert az a legjobb garancia, hogy többé fel 
nem eszmél. Ezt az orvosi beavatkozást punctio 
cordis-nak szokás nevezni. Ilyet végzett Longinus 
is az isteni Üdvözítőn, hogy haláláról megbizonyo-
sodjék. 

Az a kérdés már most, szabad-e a punctio cor-
dis-t kívánni, máson végrehajtatni vagy végrehaj-
tani ? A felelet az érdekelt személyek szerint kü-
lönböző. 

A betegnek nem szabad a punctio cordis-t 
kívánni vagy végrendeletileg meghagyni. Az ő kíván-
sága t. i. ennyit jelent: végezzétek rajtam a punctio 
cordis-t, és ha esetleg csak tetszhalott volnék, öljetek 
meg. Ez természetesen bűnös kivánság. A beteg tehát 
legfeljebb azt hagyhatja meg végrendeletileg, hogy 
hozzátartozói az ő halálának beálltát specialisták 
által konstatáltassák és ne temessék el őt addig, amíg 
ez meg nem történt. 

Sokszor a rokonok végeztetik ezt a műtétet az 
elhunyt hozzátartozón, nehogy véletlenül élve kerül-
jön a föld alá. Ha a rokonok is úgy kívánják ezt az 
orvosi beavatkozást, hogy az illető, ha esetleg élet-
ben volna még, megölessék: kívánságuk tilos. Ha 
csak azért kívánnák emez operációt, hogy különben 
alaptalan félelmüktől, skrupulusaiktól megszabadul-
janak és akkor hajtatnák azt végre az orvossal, 
mikor az elhunyton a beállott halálnak biztos jelei 
mutatkoznak: kívánságuk bűnösnek nem mondható. 
«Quodsi exigatur perficienda — írja Noldin — 
quando iam adsunt certa mortis signa ad animum 
ex metu mortis apparentis conturbatum tranquil-
lum reddendum, illicita non est (scl. punctio 
cordis»).1 

Az orvosnak, bármennyire kérik is, nem szabad 
1 Noldin, i. m. II., n. 339. — V. ö. még : Müller-Schmucken-

schlaeger, Theologia morális, 1905, II, p. 396.; Génicot, In-
stitutiones theol. morális, 1912, nr. 185. ; Tanquereij, Synopsis 
theol. morális, 1912., nr. 548. etc. 

ezt a műtétet végeznie, míg biztos jelekből világo-
san nem látja, hogy a halál beállott. Ha nyilván-
való, hogy az illető ember nem tetszhalott, akkor a 
rokonok megnyugtatására előveheti a hosszú tűt és 
átszúrhatja a hullának a szivét. Ez semmiképen sem 
tilos, mert ha szabad a holtat a földbe temetni, sza-
bad szivét is átszúrni: az egyik cselekedet ép olyan 
halálthozó, mint a másik. Jehlicska Ferenc dr. 

(Vége.) 

A legrégibb keresztény missiók Közép-
Ázsiában. III. közlemény. 

Közép-Ázsia első keresztény apostolai szyr és perzsa 
nemzetiségű nesztoriánusok voltak. Miért éppen nesz-
tori ánusok, annak oka nagyon egyszerű. Turkesztán 
délről az iráni fensíkkal határos, amelynek lakói a 
szomszédos Mezopotámia szyr egyházaitól vették át 
Krisztus tanát, viszont ezek a YI. századtól kezdve 
Nestorius követőivé lettek és nemzeti egyházzá szer-
vezkedve teljesen elszakadtak a nyugati keresztény-
ségtől. 

Bár a nesztoriánusok az Üdvözítőben két sze-
mélyt : egy emberit és egy istenit különböztettek meg, 
és noha nyilvánvaló, hogy e tan a gyakorlatban igen 
végzetes tévedésekre adhatott volna alkahuat, a nesz-
toriánus hitvallás alig érintette a hivők vallási életét; 
a keleti szyrek egyházi szertartásai alig különböztek 
a jakobitákétól, avagy a melchitákétól. Az eretnekség 
őnáluk csak ürügy volt a szakadásra, az igazi ok 
egészen más volt. 

Tudvalevő dolog, hogy Nagy Konstantin halála 
után II. Sapor perzsa király a keresztényeket állan-
dóan üldözte, és a kereszténység terjedését minden 
eszközzel lehetetlenné tenni igyekezett. Utódai foly-
tatták politikáját, úgy hogy azt mondhatjuk, hogy 
egyes szünetek leszámításával a perzsa birodalom 
területén élő szyr keresztények 339—637-ig, a sza-
szanidák bukásáig állandóan ki voltak téve, ha nem 
is a «mágusok» által szított pogromoknak, de legalább 
is mindenféle kellemetlenségeknek, sőt olykor annak 
az eshetőségnek is, hogy hitükről vérök ontásával 
tegyenek tanúságot. II. Sapor Észak-Mezopotámia 
birtokáért hadakozott a római hadakkal ; a mágusok, 
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vagyis a mazdaista papok elhitették vele, hogy a 
keresztények a rómaiak természetes szövetségesei, 
kémei, ügynökei. Állítólag a zsidók is bujtogatták. 
Igy történt, hogy a perzsa király merész lépésre szánta 
el magát: 345-ben a húsvéti ünnepek alkalmával 
halomszámra mészároltatta le a keresztényeket és 
ettől kezdve hosszú uralma alatt egy percre sem 
hagyta őket békében. Halála után a keresztények azl 
remélték, hogy sorsuk jobbra fog fordulni. De ebben 
alaposan csalódtak. Az üldözések egyre tartottak. 

A szyrek kezdetben heroikus türelemmel viselték 
szomorú sorsukat. Utóbb azonban az örökös zakla-
tásokat megunták és sorsukon könnyíteni szerettek 
volna. Ehhez éppen kapóra jött a Nestorius-féle 
eretnekség, a melynek követőit a római birodalomban 
ép úgy üldözték, mint Perzsiában a keresztényeket. 
A perzsa keresztények főpapjai már most úgy okos-
kodtak, hogy ha híveikkel együtt nesztoriánusoknak 
vallják magukat és nyugati testvéreikkel minden 
közösséget megszakítanak, megszűnik üldöztetésük 
főoka és jobb napoknak nézhetnek elébe. Ezen okos-
kodás alapján szinte spontán módon állottak Nesto-
rius zászlaja alá. Híveik pedig, a kik az egész ügy 
dogmatikai oldalát amúgy sem értették, követték pász-
toraikat. 

Egyszóval, a nesztoriánus egyházszakadásnak oka 
politikai volt: a szyr egyházfők mindenképen alkal-
mazkodni akartak a szaszanida uralkodók államesz-
méjéhez. Ezen alkalmazkodás további jele volt az 
is, hogy a birodalom perzsák-lakta részein az isteni-
tiszteletet nem mindig szyr nyelven, hanem pehlevi, 
avagy parth-nyelven végezték. Majna, az edessai 
perzsa iskola növendéke már 420 táján kezdett szyr-
ből pehlevi-re fordítgatni ; 50 évvel később egy másik 
Ma;na egyházi énekeket fordított le pehlevire abból 
a célból, hogy a nép a templomban saját anyanyelvén 
énekelhessen. És hogy a pehlevi liturgikus nyelvvé 
lőn, mutatja a Bibliothèque Nationale egy perzsa 
evangeliáriuma, a mely a nesztoriánus ünnepnapokon 
felolvasásra kerülő perikopákat tartalmazza és több-
színű téntával egészen oly módon íródott, a hogy a 
szyrek az ilyen könyveket díszíteni szokták. Keltezési 
ideje 1374; a másoló lakóhelye bizonytalan; egyesek 
szerint Szamarkand, mások szerint Krím.1 

Természetes, hogy a pehlevi ilyetén való felka-
rolása nesztoriánus propaganda hathatós eszközévé 
lőn. Az V. század végén a kereszténység még a sza-
szanida birodalom legtávolibb zugaiba is, a mai 
orosz határ mentén elterülő Choraszánba és a Dél-
Afganisztánhoz tartozó Szisztán, vagy a hogy régente 
mondták, Szegesztán tartományba is eljutott. A neszto-
riánus zsinatok kánongyüjteményeinek aláírásai alap-
ján módunkban van e területek püspökségeit is 
megállapítani.2 

1 V. ö. Revue de l'Orient Chrétien 1913. évf. 9. 1. 
2 V. ö. Chabot, Synodicon Orientale, 665. köv. 11. olvas-

ható földrajzi tárgymutatóját. 
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Merw (a Murghab folyó mentén a Kirgiz siva-
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Mondanom sem kell, hogy ezek az adatok, a 

mily töredékesek, ép oly esetlegesek, mert hiszen 
a régi kánongyüjtemények csak azoknak az egyház-
főknek neveit tartalmazzák, akik az illető zsinaton 
történetesen megjelentek, a mi a régi közlekedési viszo-
nyokat tekintve, nem olyan könnyű dolog volt, mint 
mai napság. Azonfelül a nesztoriánus kánongyüjte-
mény a konkurrens Jakobita-felekezet terjeszkedései-
ről nem számol be, már pedig a VII. század elején 
ezek is kísérletet tettek, hogy lábukat az Iráni Fensík 
keleti részében megvessék. 

A dolog megértése végett meg kell jegyeznünk, 
hogy a jakobiták, amilyen nagy szerepet játszottak 
a byzánci területen, ép oly passzivitásra voltak kárhoz-
tatva a perzsa birodalomban. A későbbi szasszanida 
királyok csak a nesztoriánus egyház létjogosultságát 
ismerték el annyira-mennyire; a jakobitákat már 
csak azért sem szívlelhették, mert azokat több byzánci 
uralkodó védelmükbe vette. A VII. század elején a 
helyzet hirtelen a jakobiták javára billent. II. Chosraw 
királynak volt egy Gábriel nevű keresztény orvosa, 
aki a király nejét, Sírínt, szerencsésen megoperálta, 
s ezzel az előbb magtalan nőt meggyógyította. Ezzel 
a perzsa udvarban nagy befolyásra tett szert. Gábriel 
eredetileg jakobita volt és csak később lett neszío-
riánussá. Közben keresztény nejétől elvált és két 
pogány nővel kezdett élni. Minthogy emiatt a nesz-
toriánusok «katholikos»-a(így nevezték egyházi fejüket, 
Seleukeia érsekét) megintette, a jakobiíákhoz pártolt 
vissza és Sírin királyné révén Chosraw-ot is a nesz-
toriánusok ellen hangolta, a ki uralma második felé-
ban a katholikos megüresedett méltóságát sem en-
gedte betölteni és a nesztoriánusokat mindenképen 
zaklatni kezdte.1 A jakobiták tüstént kihasználták a 
javukra fordult helyzetet. Tudva azt, hogy a perzsa 
királyok azért viseltettek irányukban ellenséges indu-
lattal, mert a byzánci császár alattvalóját, az antio-

1 Chronica minora, ed. Guidi, Parisiis 1903, 18 köv. 11. 
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chiai patriarchal, ismerték el közvetlen egyházi fejük-
nek, okullak a nesztoriánusok példáján és elhatároz-
ták, hogy a perzsa területen levő egyházközségeiket 
autonom egyházi fő alatt egyesítik, s éhből a célból Mő-
sûl közelében fekvő Már- Maltai kolostor egyik szerze-
tesét, bizonyos Mârûthât, maphreján = gyümölcsöt 
termő címmel és primási joghatósággal, 629-ben Tagrít 
püspökévé szentelték. Mârùthâ meg is felelt a hozzá 
fűzött várakozásoknak. Chosraw a byzánci birodalom 
ellen viselt örökös háborúi közben rengeteg hadi-
fogolyra tett szert, a kiknek nagyrészét Choraszán 
és Szisztán vidékeire telepítette. Ezek java részben 
jakobiták voltak. Az új telepesek Mârùthâhoz fordul-
tak papokat és püspököket kérve tőle. Erre Mârùthâ 
három püspököt küldött közéjük, egyet Herat-ba, 
egyet Szisztánba és a harmadikat Adorbajdsánba.1 

Úgy látszik azonban, a jakobiták missióit különös 
áldás nem kisérte. Afganisztáni püspökségeiknek csak-
hamar nyomuk vész, amint, hogy nyilvánvaló is volt, 
hogy izolált hitközségeik az őket gyűrűként körül-
vevő nesztoriánusok között nem lehettek életképesek. 

A mondottakból nyilvánvaló, hogy Herat és 
Merw az V. századtól kezdve hatalmas keresztény 
központok voltak, ahonnan a kereszténység hihe-
tetlen erővel áradt szét minden irányban, de külö-
nösen kelet felé. Merw már földrajzi fekvésénél fogva 
szinte predesztinálva volt ax-ra, hogy a keresztény-
séget a turk-népekkel közölje. Az ó-kor egyik legfor-
galmasabb útvonalának központjába esett; Meshed 
felé Irán nyugati részével, Herat felé Afganisztánnal, 
Bocharán át Szamarkanddal volt élénk karavánössze-
köttetése. Merw már az V. század elején püspöki 
székhely volt, mert a nesztoriánus zsinatok kánon-
gyüjteményének tanúsága szerint a 424-ben Dadjesu; 
katholikos elnöklete alatt Markabta-d-Tajjâjè váro-
sában összeült zsinat részvevői között Merw püspöke 
is szerepelt.2 Abdiso; Söba-i metropolita Nomocanon-
jának VIII. r. 15. fejezetében azt állítja, hogy Merw 
már Jabaltähä alatt, vagyis 420 táján lett volna 
érsekséggé;8 tekintettel azonban arra, hogy Merw 
főpapja a régi zsinati könyv adatai szerint első ízben 
az 585-ben tartott zsinat alkalmával viseli az érseki 
címet, Abdiso; adata aligha vehető komolyan.4 

Merw városából a kereszténység rohamosan ter-
jedt kelet felé. 780 körül már a mennyei birodalom 
kellő közepén akadunk nesztoriánus keresztényekre. 

1 Barhebraeus, Chronicon Ecclesiasticum, edd. Abbeloos 
& Lamij, Parisiis et Lovanii 1877, 119 köv. 11. 

2 Synodicon Orientale 285. 1. 
3 Assemani, Bibi . Or . III, 346. 
4 Synodicon Orientale 423. 1. 

Sajnos, a keresztény tan elterjedésének közbeeső 
fázisait nem ismerjük. Vámbéri) szerint Transoxaniá-
nak, vagyis az Oxus folyón túl elterülő Turkesztánnak 
keresztény középpontja Szamarkand lett volna, «hol 
a szvriaiak tudósítása szerint körülbelül 411—415-ben 
és Yule állítása szerint 503—520-ban egy püspökség 
állt fenn.»1 Mindezek az adatok nagyon kétesek. 
A szamarkandi püspök a szaszanida királyok idejé-
ben tartott zsinatok atyái között soha sem szerepel, 
sem személyesen, sem pedig megbizott képviselők 
utján. Abdisoj korában Szamarkand érseki székhely 
volt, amelynek eredetét a hires kanonista Sêlîbâ-
zêkâ katholikosra vezeti vissza2 (720 táján.) Ennek 
az adatnak helyes voltát sem tudjuk ellenőrizni ; ha 
azonban tekintetbe vesszük, hogy alig 250 esztendő 
múlva a kereszténység már China belsejében talált 
követőkre, okvetlenül fel kell tennünk, hogy Szamar-
kand, mint a kelet felé diadalmasan előnyomuló 
kereszténység közbeeső állomása, a kereszténység 
elterjedésében bizonyára nagy szerepet játszott. 
(Folytat juk.) Kmoskó Mihály dr. 

A Biblikus Bizottság legújabb döntvényei. 

A pasztorális levelekről. n. közlemény. 

A liberális bibliakritika Pál apostol több leve-
lének authentiáját veszi tagadásba több-keveseb ha-
tározottsággal. De egyik levélnél sem teszi ezt na-
gyobb határozottsággal, mint a Timotheushoz írt első 
és második, s a Titushoz írt levélnél, az úgynevezett 
pasztorális leveleknél. A kritikának hangja oly hatá-
rozott, hogy a levelek authentiája kérdésében még 
a konzervatívabb irányú kutatók is többé-kevésbbé 
engednek a kritikai tagadásnak. 

Bizonyára a fokozott mértékű támadás indította 
a Biblikus Bizottság-oi arra, hogy miután az újszövet-
ség történeti könyveiről döntvényeit megadta, Pál 
apostol levelei közül elsősorban a pasztorális levelek-
ről nyilatkozzék, és pedig három pontban a levelek 
authentiájáról, a negyedik pontban pedig keletkezé-
sük idejéről. 

I. Már a régi egyházból vesszük az értesülést, 
hogy a gnosztikusok elvetették a pasztorális levele-
ket. Marcion és Basilides mind a három levelet, 
Tatianus pedig a Timotheushoz írt két levelet törölte 
a szentírási könyvek sorából. Eljárásukban semmi-
féle kritikai okok nem vezették őket, hanem mint 

1 Bokhara története, Budapest, 1884. 19. 1. 
2 Assemani i. h. 
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már szt. Jeromos említi, s most a Biblikus Bizottság 
döntvénye mondja, azért küszöbölték ki őket a szent-
írásból, mert ezek ellentmondanak eretnek tanításaik-
nak. Marcion azért nem vette őket a kánonba, mert 
az ószövetség isteni jellegét és a jócselekedetek szük-
ségességét tanítják. Basilides azon kitételeik miatt 
vetette el őket, melyekben a gnosisl álbölcseségnek 
bélyegzik meg. Tatianus pedig, a szigorú önmegtar-
tóztatás apostola, azért tagadta a Timotheushoz írt 
levelek authentiáját, mert ezek elitélik az aszketikus 
túlzásokat. A tagadást tehát nem kritikai okok, ha-
nem egyedül dogmatikus előítéletek sugalták, mint 
Alex. Kelemen mondja, az eretnekség szelleme. 

A Biblikus Bizottság döntvénye pedig némely 
eretnek merészségének nevezi ezt az eljárást, mely 
a tanításuknak ellentmondó pasztorális leveleket Pál 
leveleinek sorából megokolás nélkül törölni akarta. 

Ilyen törekvésekkel szemben áll régi emlékek 
sokszoros tanulsága szerint az egyháznak általános 
és megingatlanul állandó hagyománya. A pasztorális 
levelekből vett idézetek már Polycarpus levelében 
arról tanúskodnak, hogy e levelek legkésőbb a má-
sodik század első éveiben megvoltak. A második 
század közepétől kezdve pedig az egyházi írók név 
szerint mint Pál apostol leveleit idézik őket pld. 
Ant. Theophilus, a Mura tori-féle töredék stb. A leg-
régibb szentírási fordítások szintén felveszik őket a 
szentkönyvek közé. Marcion, Basilides és Tatianus 
tagadása ilyen általános és állandó hagyomány elle-
nében minden bizonyító erőt nélkülöz. Biztos tétel-
nek kell ennélfogva tartanunk, mondja a bizottság 
döntvénye, hogy a pasztorális leveleket maga Pál 
apostol írta, s hogy őket állandóan hiteleseknek és 
kánoniaknak tekintették. 

II. A liberális kritika hívei közül sokan úgy ér-
zik, hogy a hagyománynak némileg igazat kell adni, 
s azért elismerik, hogy a pasztorális levelekben, min-
denek előtt a Timotheushoz írt második levélben 
vannak töredékek, amelyek valóban Pál apostoltól 
származnak. 

így Credner elfogadja a Titushoz írt levelet, 
elveti a Timotheushoz írt első levelet s úgy gondolja, 
hogy a Timotheushoz írt második levél Pálnak két 
leveléből keletkezett, melyeket valami ismeretlen 
redaktor egybeolvasztott. Credner elméletének alap-
gondolatát elfogadja Hausrath, Kuoke, Hesse, Köhler 
és Harnack. Mások viszont a leveleket Pál apostol-
tól származtatják, de oly értelemben, hogy a levelek 
címzettjei az apostolnak szóbeli kijelentéseit mint 
széljegyzeteket a levélhez hozzáírták, s később ma-
gába a levelek szövegébe belevették (Barth), amint 
a Biblikus Bizottság döntvénye mondja : úgy vélik, 
hogy ismeretlen szerző a pasztorális leveleket későbbi 
időben levéltöredékekből, vagy Pál elveszett levelei-
ből összeállította és jelentékenyen megnagyobbította. 

Ez az úgynevezett töredék-elmélet minden bizonyí-
tékot és valószínűséget nélkülöz, különböző szerzők-

nél eltérő és ellentmondó formát ölt, s ép ezért legke-
vésbbé sem gyengítheti meg a hagyománynak vilá-
gos és igen erős bizonyító erejét. Aki méltányolja a 
levelek előadásmódjának egyöntetűségét, s akinek 
figyelmét nem kerüli el a kritika sokszor önmagá-
nak ellentmondó határozatlansága, az kénytelen a 
pasztorális levelekben az apostolnak eredeti iratait 
felismerni s nem elégedhetik meg a kritika mérsé-
kelt tételével sem, hogy t. i. a pasztorális levelekben 
csak Pál apostoltól származó részletek vannak fel-
dolgozva. 

III. A Biblikus Bizottság döntvényeinek harmadik 
pontja a pasztorális levelek authentiája ellen felhozott 
nehézségekről szól. 

Ezek az ellenvetések semmikép sem tudják meg-
ingatni a bizonyosságot, hogy a levelek szerzője Pál 
apostol. A pasztorális levelek a szavak használatában 
és a stílusban elég érezhetően elütnek ugyan Pál 
apostol többi levelétől, de viszont tagadhatatlan a 
hasonlatosságuk is, a különbségekre pedig van elég-
séges magyarázat. Ha e levelekben új és szokatlan 
kifejezéseket olvasunk, nem szabad arról megfeled-
keznünk, hogy az apostol új helyzet előtt áll. Ha 
előadásmódjukat egyhangúbbnak, egyszerűbbnek és 
színtelenebbnek találjuk, mint a többi levelekét, akkor 
ezen sajátosságok magyarázatát céljukban és tárgyuk-
ban kell keresnünk. A többi levélben Pálnak még 
nem kellett részletezni a püspökök, presbiterek és 
diákonusok kötelességeit s megkívánt tulajdonságait, 
sem pedig szabályozni a hitközségek szervezetét. Új 
szükségletek új szavak használatát vonták maguk 
után. A pasztorális levelek nem vitatkozó iratok, hanem 
erkölcsi fejtegetések. Magyarázzák az egyházi szer-
vezetet, személyi ajánlásokat és atyai intelmeket 
tartalmaznak. Lényegében véve azonban a nyelvezet 
ugyanaz, az eltérések pedig nem onnan származnak, 
hogy a pasztorális leveleknek más az írójuk, hanem 
onnan, hogy mások a körülmények, más a levelek 
tárgya és célja. 

A pasztorális levelekben vannak részek, melyek 
a tévtanítók ellen irányulnak. Szó van a zsidó-gnosz-
tikus irányzatokról, melyekhez hasonlók ellen az 
apostol már a Colossae-beliekhez írt levelében küz-
dött. És ha ilyen téves tanítások fejlődését és terjesz-
kedését kellett látnia, akkor érthető, hogy a jövőre 
is gondolt s a jövendő téves tanításokra is rámutat. 
A dogmatikus megtévedések egyelőre nem nagy 
jelentőségűek, minden csak fejlődésben van még, 
semmi sem öltött még szilárd alakot, ami nyilvánvaló 
jele a levelek keletkezésének korai keresztény időben. 

Az egyházi hierarchikus viszonyok sem bizonyí-
tanak a korai keletkezés ellen. Az igaz, hogy az 
egyház szervezete, melyet a pasztorális levelek meg-
levőnek feltételeznek, Pál apostol működésének első 
idejével szemben fejlődést mutat. De ez természetes 
is. Mennél előbbre haladt a hitközségek alakulása, 
mennél inkább közeledett Pál személyes tevékenysége 
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a vége felé, annál szükségesebb lett a megszilárdult 
egyházi szervezet. 

így azután a pasztorális levelekből azt látjuk, 
hogy a hierarchia alapvonásaiban már kialakult. Nem 
kerüli el azonban figyelmünket az sem, hogy a viszony 
a presbitérium és az episkopos között még nem élesen 
körvonalozott, az elnevezés nem megállapodott. Ha 
ezzel az állapottal összehasonlítjuk a további kiala-
kulást, melynek képét félszázaddal később Antiochiai 
Ignác leveleiből kapjuk, akkor kénytelenek vagyunk 
elismerni a pasztorális levelek keletkezését jóval szent 
Ignác kora előtt. 

Joggal mondja tehát a Biblikus Bizottság dönt-
vénye, hogy sem a pasztorális levelek nyelvezete vagy 
stílusa, sem pedig a belőlük nyert kép az egyházi 
szervezet kialakulásáról, vagy más efféle nehézségek 
nem gyengítik a tétel bizonyosságát, hogy e levelek 
Pál apostoltól származnak. 

V. A Biblikus Bizottság döntvényeinek ötödik 
pontja értelmében bizonyosnak kell tartani a véle-
ményt, hogy Pál apostol kétszer volt római fogságban, 
s következőleg nyugodtan meg lehet maradni azon 
nézet mellett, hogy a pasztorális levelek azon időből 
származnak, mely eltelt az apostolnak első fogságából 
való szabadulása és halála között. A döntvény meg 
is jelöli azokat a tényeket, melyek kétségtelenné teszik 
az apostol kiszabadulását az első fogságból, útját 
Hispaniába s keletre, valamint második római fogságát. 
A bizonyítékokat történelmi adatok, az egyházi hagyo-
mány, az Apóst. Csel. és maguk a pasztorális levelek 
szolgáltatják. 

Ha ugyanis Pál első római fogsága nem végződött 
volna kiszabadulásával, hanem fogságát halálával 
fejezte volna be, akkor halála nem volna összefüg-
gésben a Nero-féle keresztényüldözéssel. Már pedig 
a hagyomány ily összefüggésbe hozza az apostol 
vértanuságát. Első római fogsága ugyanis 61—63 
tartott, a Nero-féle üldözés pedig csak 64 őszén kez-
dődött. 

Pál apostol hithirdetői munkásságában a leg-
régibb hagyomány szerint egész Hispániáig jutott. 
Ha pedig Hispániát felkereste, ez csak első római 
fogságából való kiszabadulása után történhetett. Római 
Kelemen már az első század végén, valamivel később 
a Muratori-féle töredék beszél kifejezetten az apostol 
hispaniai útjáról. Későbbi időben a legrégibb hagyo-
mány adatait igazolják a keleti egyházi írók épúgy, 
mint a nyugatiak, és pedig Chrgsostomus, Tlieodoretus, 
Mopsuestiai Theodoras, Epiphanius, Hieronymus stb. 

Az Apóst. Csel. előadásából is kiérezzük, hogy 

szerzőjük szinte biztosra vette az apostolnak kisza-
badulását az első római fogságból, mert előadása 
szerint a római hatóságok nem vádolták főbenjáró 
bűnnel. Ha Lukács az Apóst. Csel.-t csak Pál halála 
után írta volna, akkor nagyon különös volna, hogy 
olvasóját elvezeti egészen az apostol élete végéhez, 
anélkül hogy haláláról említést tenne. De ha az első 
római fogságot az apostol kiszabadulása követte, akkor 
Lukács abbahagyhatta elbeszélését annál a pontnál, 
melyben elvezette az apostolt a római birodalom 
fővárosába. 

Első római fogságában tehát az apostolnak nem 
igen kellett attól tartania, hogy pöre rosszul fog vég-
ződni. Várakozásának megfelel az első fogságban irt 
levelek hangulata. Táplálja a reményt, hogy nemso-
kára ismét szabadon fogja hirdetni az evangéliumot, 
s reméli, hogy újból felkeresheti Kisázsiában műkö-
désének előbbi színhelyét. Egészen máskép áll a dolog 
a pasztorális levelek utolsójában, a Timotheushoz 
irt második levélben. Mikor az apostol ezt a levelet 
írja, szintén fogságban van, de már más viszonyok 
között. Érzi, hogy életének vége közel van. Ha Timot-
heus még életben akarja találni, akkor sietnie kell 
hozzá. Ez már azt bizonyítja, hogy a Timotheushoz 
szóló második levelet az apostol nem az első római 
fogságban írta. Mivel továbbá a másik két pasztorális 
levél keletkezési ideje nem eshetik messze a Timo-
theushoz írt második levél megírásától, kétségtelen, 
hogy az apostol ezeket nem sokkal második római 
fogsága előtt írta. Ugyanezt bizonyítja a pasztorális 
levelek több más adata is. 

Röviden összefoglalva tehát a mondottakat, a 
Biblikus Bizottság döntvényei beigazoltnak mondják 
a pasztorális levelek származását Pál apostoltól, s 
szerintük beigazoltnak vehető az is, hogy az apostol 
ezen leveleket első római fogságából való kiszaba-
dulása után írta. Martin Aurél dr. 

(Vége.) 
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három kálvária-útja volt. Az ősi nyomokon át 
1868-ig vezető, mely a történeti adatok kutatásában, 
az elérhetők mérlegelésében s a ma már elért sike-
rek óhajtásában vezetett az öntudatos szervezkedés 
útjára (1868—1896.) és végül 1896-tól az új püspök-
ség felállításáig (1912.) vezető út, melyet harmadik-
nak, utolsónak mond a szerző. Tekintve azonban a 
várakozásokat és terveket, melyekkel a görög kath. 
magyarság úgy e mű tanúsága, mint más nyilatko-
zatok szerint foglalkozik, különösen a magyar litur-
giái nyelv megvalósítása érdekében, aligha lesz ez a 
harmadik kálvária-út az utolsó is. 

Nem lehet szó nélkül hagynunk itt a műnek 
azt a több helyen értékesített gondolatát, hogy «az 
oltári nyelv» egyházpolitikai kérdés is, mely a 
politika változtával szintén változhatik (XIV. 101. 
kk. stb. o.). Ez az elv sem történelmileg, sem jogi-
lag nem igazolható, még kevésbbé állja ki a próbát 
akár az opportunitás szempontjából, akár mint a 
magyar liturgiái nyelvért folytatott küzdelmeknek 
alapja. 

Sztripszky Hiador dr. a mű bevezetéséül adott 
tájékoztatóban a komoly kutatónak s az egész kér-
dés alapos ismerőjének precizitásával történelmi, 
etnográfiái alapon körvonalozza a görög kath. ma-
gyarság törekvéseit, mérlegeli sikereit s ugyanezeket 
a X—XII. oldalon mint kulturális és nemzeti célokat 
mutatja be. Az ő nevével ezenkívül a Eiiggelékben 
is gyakran találkozunk, ahol az ügynek mellékkér-
déseivel szakavatottan foglalkozik. 

Ebben az egész kérdésben igazán megnyerő az 
a szívósság és szinte fanatikus erő, mellyel az ügy-
nek képviselői igazukat és sikereiket keresték. Szabó 
Jenő, a műnek szerzője, az első sorban áll a küzdők 
közt. A jelen könyv 38 hírlapi, illetőleg folyóirati 
cikkelyét, 2 tanulmányát, 7 beszédét s egy, az egész 
könyvhöz adott zárószavát közli, melyek mind tanu-
ságai annak, milyen lelkiismeretesen fogta fel hiva-
tását és tennivalóit, mint a görög kath. magyarság 
lelkes és hivatalos vezére. A cikkelyek különböző 
jellegűek, olyanok, melyek az egész kérdést moti-
válják nemzeti, jogi, liturgikus szempontból; olyanok, 
melyek a kérdés fázisainak történetét beszélik el ; 
vannak közlük interview-k, nekrolog Firczák Gyula 
munkácsi püspökről, aki fölé a szerző magasan 
emeli Vályi eperjesi püspököt s akivel való ellen-
tétét a görög katholikus magyarság ügyeiben a 
Kossuth Lajos—Deák Ferenc politikai ellentétéhez 
hasonlítja. Nyilt levél is van György Endréhez s 
ennek viszonválasza. Szerencse, hogy György Endré-
nek, ennek a prononszirozott protestánsnak szerepe 
ebben a kérdésben hamar megszűnt, mert így is 
éles ellentétekre vezetett a dorogiak s a többi görög 
katholikusok között. 

Szóval a könyv tartalmas. Aki ezt a kérdést 
tanulmányozni óhajtja, annak — bár sok türelmébe 
fog kerülni ugyanazon dolgok gyakori ismétlésének 

olvasása — tartalmas és az egyes fázisokat is feltün-
tető, alapos tájékozódást fog nyújtani a könyv a 
görög katholikus magyarság összes ügyeiben: litur-
giái nyelv, naptáregyesílés, új püspökség, szereplő 
személyek stb., sőt magát a görög szertartásokat 
illetőleg is, melyek a Függelékben vannak ismertetve. 

Olykor-olykor mosolygásra is fogja késztetni az 
olvasót egy-egy túlzó s kissé naiv gondolat, pl. a 
magyar liturgia s a hadsereg magyar nyelve között 
állított összeköttetés. Vagy az az állítás, hogy a híres 
Erhard professzornak a wieni egyetemről való el-
távolítását (?) szerző kevésbbé az Erhard reform-
irányának tulajdonítja, mint inkább annak, hogy 
Erhard állást foglalt a bécsi kormánynak a görög 
ritusú nemzetiségeket úgy egymástól, mint a római 
katholikusoktól elszigetelni törekvő uniópolitikája 
ellen. A 33—35. lapon közölt hajdudorogi est és éj 
disgusztáló. 

Látható ebből, hogy a könyv nem mentes a túl-
zásoktól. Még abban sem, hogy ezt a kérdést egé-
szen országossá teszi, a Firczák püspök bölcs állás-
pontját káros konzervativizmusnak nevezi, ennek a 
nagy püspöknek rovására írja a sikertelenségeket, 
melyek pedig előre láthatók voltak. 

Mindennek dacára elismeréssel kell fogadni 
Szabó Jenőnek művét. Szinte példátlanul álló val-
lási buzgóság, áldozatkészség, tanulmányozás, foly-
tonos szerető vigília az ügy mellett, sugárzik minden 
lapjáról. Adná Isten, hogy a székhely kérdést, mely e 
lapok olvasása folyamán nem nagyon kedvező Hajdu-
dorogra, sikerüljön az új püspökkel egyetértésben 
a görög katholikus magyarság általános megnyug-
vására elintézni. W. 

B e i s s c l S . J., Betrachtungspunkte für alle Tage 
des Kirchenjahres. VII. Der Pfingstfestkreis. Herder. 
1913. VIII. 178. 2-40 kor., kötve 3"36. 

P. Beissel tíz füzetben kiadta elmélkedéseit az 
egyházi év minden napjára. 0 nem ád teljesen ki-
dolgozott elmélkedéseket, mint pld.Vercruysse, hanem 
csak vázlatot, mert olyanokat tart szem előtt, akik 
az elmélkedés művészetében már jártasak. Világos 
felosztásai és a sok eszme, mit pontjaiban felvet, 
könyvét igen használhatóvá teszik. Bövid fogalma-
zásban is annyit nyújt, hogy gondos elolvasása egy 
negyedórát igényel. Tehát bőséges anyagot ád elmél-
kedésre, szentbeszédre egyaránt. Vázlatai át vannak 
szőve értékes idézetekkel a Szentírásból, a breviá-
riumból s a szentatyák műveiből. Azért a lelkész-
kedő papság nagy hasznát veheti a szószéken. Eléggé 
bizonyítja ezt az a tény is, hogy jelen füzet mái-
három kiadást ért. A pünkösdi ünnepkört dolgozta 
fel benne összesen 41 elmélkedésben. Ezek közül 11 
szól a Szentlélekről, 3 a Szentháromságról, 8 a leg-
méltóságosabb Oltáriszentségről, ugyanennyi Jézus 
szentséges Szivéről és 1 1 a szentmiséről. Csupa dog-
matikus téma s ha meggondoljuk, mily kevés dog-
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matikus szentbeszéd hangzik el a mi templomaink-
ban, csak azt kívánhatjuk, hogy e kitűnő művecske 
minél szélesebb körű elterjedésnek örvendjen. Fiat! 

Babura László dr. 

VI. KATHOLIKUS VILÁGSZEMLE 

Olaszország. 
A Szent-Jaimarius-csoda megismét lődése . 

A nápolyi S. Gennaro székesegyházban, mint ismeretes, 
kétszer évenkint, május első szombatján és szept. 19-én 
iílik meg Szent-Januarius vértanúnak emlékét és mindkét 
izben egy no vena előzi meg az ünneplést, amely alatt 
forró imákban kéri a hivő nép az Úrtól a kegyelmet, 
hogy a csoda, a vértanú vérének folyékonnyá válása, 
ismét megújuljon. A nápolyi embernek S. Gennaro a 
legnépszerűbb szentjük, az ő csodájának megújulása 
pedig az ő legnagyobb büszkeségük és a város nyugal-
mának biztosítéka. 

Az Osservatore Romano-ban olvassuk, hogy most 
szeptember 19-ét megelőzőleg is megtartották a nápolyi 
székesegyházban a novenát és szept. 19-én a S. Tesoro 
kápolnából körmenetileg előhozták a főoltárhoz a vér-
tanúnak fej-ereklyéjét, majd pedig a szent vértanúnak 
vérét tartalmazó ámpolnákat. Pár percnyi ima után 
kendőloboglatással jelezte az ámpolnákat tartó pap a vér 
megmozdulását, mire a székesegyházat zsúfolásig meg-
töltő tömeg örömrivalgásba tört ki. A csoda megtörténtét 
az ősi szokás szerint a székesegyház tornyáról zászló-
lengeiéssel jelezték a künn állóknak és a kikötői tüzér-
ségnek, amely díszágyúlövésekkel adta tudtul a városnak 
a csodát, de egyben felhangzottak a város összes harangjai. 
Ezután az ámpolnákat átvitték a káptalani karkápol-
nába és köztiszteletre exponálták őket. Pontifikális 
szentmise és Te Deum zárta be az ünnepséget, amelyet 
a nápolyi biboros-érsek végzett. Az ámpolnákat nyolc 
napon át helyezik ki köztiszteletre és óránkinti fel-
váltással egy-egy kanonok nyújtja át csókolásra a vér-
tanú vérámpolnáját látni jövő nápolyiaknak és idege-
neknek. 

Az ámpolnák a csoda napjáig egy olyan tartó-
ban vannak, amelynek három kulcsa van, egyik az 
érseknél, másik a város polgármesterénél, a harmadik 
az egyik városi képviselőnél. Közvetlen megelőző bármi-
nemű manipulációval tehátnem lehet magyarázni a csodát; 
az egyéb természetes magyarázási módok is eddig csütör-
tököt mondottak. A tény pedig itt van, most is megújult, 
t. i. hogy az ámpolnában levő száraz vér, mikor a vértanú 
fej-ereklyéje közelébe jön, forrásnak indul. 

X. Pius pápa és Dante 6 0 0 éves jubileuma. 
Ravennában, ahol Dante 1321. szept. 14-én meghalt és 
el is temettetett, a polgárság nyolc év múlva megülni 
készül a költő halálának 600 éves évfordulóját. Messini 
paptanár azt a tervet vetette fel, hogy a S. Francesco 
bazilikát, amelyben Dante sírja van, fogják restaurálni 
és ezen restauráció céljára fognak gyűjtést indítani. 
A ravennaiak e tervet helyesléssel fogadták. E célra 
Ravenná-ban már meg is alakult a gyűjtő-bizottság a 
ravenna-i érsek elnöklete alatt. Az eszmét egész Olasz-

országban nagy rokonszenvvel fogadják; főleg a Szent-
Ferenc-rend buzgó közreműködésére számítanak, mert 
Dante is tertiariusa volt a rendnek. A ravennai érsek a 
Szentatya támogatását is kikérte, kinek nevében Merry 
del Val biboros államtitkár f. é. szept. 6-án levelet 
intézett az érsekhez, amelyben tudomására hozza, hogy a 
Szentatya helyesli a «nagy Alighieri»-nak a katholikusok 
részéről való ünnepeltetését és a Messini által javasolt 
tervet, amelynek megvalósítását és a gyűjtés iránt való 
intézkedések megtételét az érsekre bízza. 

Franciaország. 
A laikus iskola védelme. Krónikás lisztünkből 

folyólag pótoljuk itt azt, hogy Barthou miniszterelnök, 
mint közoktatásügyi miniszter f. é. július 27-én rende-
letet bocsátott ki, amely szerint a laikus iskolát látogató 
gyermekek szülői a laikus iskolában használt iskola-
könyvek ellen kifogásaik megtételére felhívhatók. A ra-
dikálisok persze ebben meghátrálást látnak. A laikus 
patronázsok országos tanácsának most megtartott párisi 
kongresszusán, valamint a tanítói szindikátusok szö-
vetségének (Fédération des Amicales) mult héten lefolyt 
kongresszusán a laikus tanítók már tiltakoztak is Rar-
thou rendelete ellen és azt követelik, hogy a tankönyvek 
ellenőrzését hagyja a miniszter a tanítótestületeknél. 

Az Univers részletes adatokat közöl arról, milyen 
üresek ezek a mindenáron megvédeni kívánt laikus 
iskolák : 13.000 olyan laikus iskola van Franciaország-
ban, amelyek tanulóinak létszáma nem éri el a 20-at 
sem, míg ugyanott a szabad iskolák (kath. iskolák) 
zsúfolva vannak. Ez így van főleg a következő ország-
részekben : Landes, Vendée, Loire Inférieure, Ile-et 
Vilaine, Haule-Loire, la Loire, Rhone, Nord stb. 

S z a b a d k ő m ű v e s e r k ö l c s t a n u t á n való k e r e -
sés. E. Combes, kormányelnök korában, körülbelül két 
évvel a szeparáció előtt, egyik kamarai beszédében az 
egyháztól való szeparációt követelő képviselőknek azt 
válaszolta, hogy a szeparációnak ideje még nem érke-
zett el, mert a filozófia még nem találta meg azt az 
ex-kölcstant, amelyet a vallás helyébe lehetne tenni. 
Azért ezen kijelentés dacára két év múlva mégis meg-
csinálta Combes apó (a volt minorista klerikus és theo-
logus, később orvos és szabadkőműves) a szeparációt 
1905-ben. 

Combes, úgy látszik, már akkor egy kőmüvesi esz-
ményt kottyantott ki. A szabadkőművesek konventjei 
ugyanis már több év óta állandóan napirenden tartják 
egy szabadkőművesi, laikus erkölcstan (morale maçon-
nique) alapelveinek megállapítását. A mult évi szabad-
kőművesi konvent meg is bízta volt Sembat képviselőt, 
hogy ő fogalmazzon meg egy körlevelet a páholyokhoz, 
hogy ezek véleményüket nyilvánítsák e kértlés felelt. 
Sembat azonban máig sem készítette el azt és egészségi 
okokkal mentegetődzik, bár ez év alatt könyvet adott 
ki, cikkeket gyártott stb. 

A most Párisban ülésező szabadkőművesi «con-
vent»-on egyelőre csak a családi erkölcs szabályait 
akarták megállapítani. Az előadások során ugyanis sze-
repelt Lahy előadása is a családi erkölcs alapelveiről. 
0 szerinte ezen erkölcs előzményeinek tisztázása végett 
a páholyokhoz kellene körlevelet intézni, hogy kérdő-
pontok szerint feleljenek, mit tartanak a házasság cél-
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járói, a házasságkötés alkalmairól (táncmulatságok, hir-
detések stb.), a jegyesek egymás iránt való viselkedé-
sének őszinteségéről, az egymás múltjának kölcsönös 
feltárásáról, a hozomány-rendszerről, a válási okokról, 
a házasok testi vagy erkölcsi hibáiról, a szabad házas-
ságról stb. Előbb be kell várni ezen kérdőpontokra a 
feleleteket és akkor lehet majd megállapítani a családi 
erkölcs alapelveit. 

Hátha ilyen módon akarnak a bőrkötényes urak 
erkölcsi elveket találni, akkor ugyan várhat a francia 
laikus állam és laikus iskola, amíg kész erkölcs-
tant kap. 

Maga Sembat is beismerte ezen módszer helytelen-
ségét. O már helyteleníti az erkölcsi szabályok taxativ 
összeállítását; szerinte mindenekelőtt foglalkozzanak 
bölcseleti vitákkal, az erkölcsi eszménnyel, és ne gon-
doljanak arra, hogy erkölcsi kátét állítsanak össze. 

Denique ezek az urak jól tudnak rombolni, de épí-
teni nem. 

A francia tengerészek megülhet ik a nagy-
pénteket . Mivel a Keleten Franciaország protektorátust 
gyakorol a kath. missiók felett, igen furcsa benyomást 
tett a szeparáció óta az, hogy a keleti kikötőkben hor-
gonyzó hadihajók legénysége vasárnapon kívül semmi-
féle ünnepet nem tartott meg, míg más nemzetek hadi-
tengerészete több ünnepet, így a nagypénteket is, megülte. 
Most Baudin francia tengerészetügyi miniszter rendeletet 
bocsátott ki, amely a «keleti kikötőkben» a nagypén-
tek megülését elrendeli. A radikális sajtó persze azonnal 
reátámadt a miniszterre, amire azután a kormány egy 
hivatalos kommünikét tett közzé, amely szerint a minisz-
tertanácsnak nem volt előzetes tudomása Baudin ren-
deletéről. A dolog úgy fest, mintha a kormány a radi-
kálisokat lecsendesíteni akarná, anélkül mégis, hogy a 
minisztert rendeletének visszavonására utasítaná. Egy 
újabb kommünikében a kormány közzéteszi, hogy a 
miniszter rendelete csak a Keletre vonatkozik, és külön 
is felemlíti, hogy a francia ágyúk díszlövésekkel jelzik 
Tunis-ban a Ramadan ünnep kezdetét és végét, Kon-
stantinápolyban pedig hetenkint a szelamlik-ot. 

A s zabadkőműves konvent a lkotmányrefor-
inot követel . A most ülésező «convent maçonnique» 
egy egész napot szánt a francia alkotmányreformnak. 
Meunier testvér felszólalásában Poincaré elnök hiva-
talos körútjaiban veszélyt lát, mert ő úgy utazik, mint 
«egy szuverén, aki országait meglátogatja, felséges családja 
körében.» Meunier tehát a köztársasági elnökség eltörlése 
iránt akarná a páholyokat megkérdezni. Hosszú, meddő 
felszólalások után napirendet fogadtak el, hogy megkér-
dezik a páholyokat a francia alkotmány revíziója iránt. 
Az Univers maliciózusan ezt a notabene-t fűzi ehhez a 
hírhez : 

«Jól meg kell jegyezni, bogy a szabadkömiívesséy egy 
jótékonysági egyesület, amely nem foglalkozik politikával.» 

Német-Birodalom. 
Az ókathol ikusok nemzetköz i kongresszusa . 

Az ókatholikusok XIX.-ik nemzetközi kongresszusukat 
az idén Kölnben tartották meg szept. 9—12. napokon. 
A kongresszuson képviseltették magukat az ókatholikus 
egyházak a Német Birodalomból (Poroszország, Baden, 
Bajorország), Svájcból, Ausztriából, Hollandiából, Fran-

ciaországból, Angolországból és Észak-Amerikából. 
Az ókatholikus hierarchiát képviselték : a német óka-
tholikusok részéről dr. Moog püspök (Bonn), a sváj-
ciak részéről dr. Herzog püspök (Bern), az osztrákok 
részéről A. Czech püspökhelyettes (Warndorf), a hol-
landiak részérőt Gul érsek (Utrecht), Spit (Deventer) és 
Prins (Harlem) püspökök. (Ez utóbbi három a janze-
nista egyháznak püspöke, de azok manapság már csak 
hollandi ókatholikusoknak számítanak.) Mint vendégek 
megjelentek : dr. Kowalski (Plock), dr. Golembiowski 
(Lodz), dr. Prochniewski (Varsó) és Hodur (Észak-Ame-
rika), a mariavita szekta püspökei, kik szerzetesi ruhá-
banjelentek meg, továbbá: dr. Perrin willesden-i anglikán 
püspök (a canterbury-i érsek küldöttje), W. Lawrence, 
az északamerikai episkopális felekezetnek massachusets-i 
püspöke. Az orosz szent synodust Lodygensky tanácsos, 
Jaksits drezdai prépost és dr. Kwenski kazáni tanár 
képviselték. A kongresszuson összesen körülbelül 200-an 
vettek részt. 

A kongresszus tanácskozásainak egyik tárgya volt 
közeledést létrehozni a Rómától elszakadt egyházak 
közt («romfreie Kirchen»). Ez persze olyan felélesztési 
kísérlet akar lenni a mindinkább jelentkező agónia 
ellen; az ókatholikusok száma ugyanis rohamosan fogy, 
és ha külső gyarapodásról nem gondoskodnak, a szekta 
előbb-utóbb teljesen feloszlik. Az utóbbi évtizedekben a 
szekta csakis a «coelibatsmüde» német papok mentsvára 
volt, mert a szekta az 1878. évi zsinaton elvetette a 
coelibatus-t. (Ezért mondotta egyik szónok ezen a kon-
gresszuson, hogy papjuk van elég, de híveik vannak 
kevesen.) 

A Church Times anglikán lapban egy anglikán pap 
leírja impresszióit, amelyeket a zsinat megfigyeléséből 
merített. Öt nem elégítette ki a zsinattal kapcsolatos 
istenitiszteleteknél tapasztalt áhítat; ez neki hidegnek 
tünt fel, kevés embert látott térdelni, mintegy látszik a 
német lutheránizmus hatása, amely háttérbe szorítja a 
magukkal hozott kath. bensőséget. 

A Church Times kritikusa továbbá felpanaszolja, 
hogy az elhangzott beszédek túlnyomó része róma-
ellenes polémia volt; szerinte ez sok jelenlevő delegá-
tusnak sem tetszett. O kívánná azt, hogy a közelebbi 
kongresszusoknak ki kellene a vitából rekeszteniök a 
«Róma» és «pápa» szavakat; inkább a saját belső szer-
vezésökkel foglalkozzanak. 

Ami a «romfrei» egyházak közeledését illeti, dr. Per-
rin anglikán püspök az ő felszólalásában kijelentette 
azt, hogy az anglikán és az ókatholikus egyházak közt 
már fennáll a laikus kommunio-kölcsönösség, ami 
előbb-utóbb teljes közösségre vezethet ; Lodygensky a 
szent szinodus delegatusa, pedig azt közölte, hogy a 
szent szinodus máris lépéseket tett, az ókatholikusok-
kal való egyesülés érdekében, és remélhető, hogy e 
lépések eredményre fognak vezetni. 

Csak sajnálni lehet az ókatholikus papokat és még 
inkább az általuk elvakított világi híveket, hogy nem 
ismerik fel azt, hogy egy sokkal boldogítóbb unio-ra 
kellene magukat elhatározniok : a kath. egyházzal való 
unio-ra, az oda való visszatérésre, ott megtalálnák 
még egész teljességében azt a hitel, kultuszt és fegyel-
met, amelyet apránként kidobnak hánykódó hajócská-
jukból. 
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Nagy-Britannia. 
Hírek a caldey-i bencésekről. A Pax, a caldey-i 

konvertált bencések folyóirata, közzéteszi, hogy a Szent-
szék a caldey-i apátságot kánonilag berendezett és 
noviciatussal biró bencés apátságnak elismerte és a 
rendi szabályoktól eltérőleg megengedte, hogy nemcsak 
áldozópapok vagy a papságra előkészülök tehetnek kari 
szolgálatra ünnepélyes fogadalmat, hanem olyanok is, 
kik nem kívánnak papok lenni. A zárda felett a követ-
kező tíz évre a menevia-i püspök kapott a Szentszéktől 
joghatóságot és ennek alapján a püspök Dom J. Chap-
man-t rendelte ki házfőnökül, Dom B. Camm-ot pedig 
ujoncmesterül ; mindakettő a maredsous-i reformált ben-
cés apátságnak (Belgium) tagja. Viszont a volt apát, Aelred 
Carlyle a maredsous-i apátságban végzi most noviciatusát, 
az ottani apát vezetése mellett, azután egyszerre ünnepé-
lyes fogadalmat fog tenni és, amint theologiai tanulmá-
nyait befejezte, pappá fog szenteltetni és megkapja az 
apáti benedictio-t, mint a caldey-i monostornak, most 
már katholikus apátja. 

Albánia. 
Gyűjtés az északalbániai Ínséges katholi-

kusok részére. Észak-Albánia katholikus népe éhín-
ség előtt áll. A balkán háború előtt négy éven át a 
törökök ellen kitört felkelés, az utolsó évben pedig a 
balkáni háború teljesen kifosztották a népet lakásából, 
minden élelméből, állatállományából ; még vetőmagva 
sem maradt. Skutari város már úgy, ahogy túl van 
az éhínség veszélyén, de a környék népe a legnagyobb 
ínségben van. A skutarii angol különítmény vezető-
tisztje, Burney admirálisnak felesége és leánya, valamint 
Miss Durham vették kezökbe a kath. albánok felsegí-
tését. Az ő leveleiket az angol lapok közzétették ; egyik-
ben Burney admirális leánya ezt ír ja: «Az albániai 
katholikusok helyzete valóban égető : nincs házuk, nincs 
élelmük, nincs ruhájuk. A nyomor itt valóban bor-
zasztó. Ha a Skutari körül lakó nép a tél bekövetkezése 
előtt nem jut pénzhez és ruhához, az emberek éhen 
fognak halni. A legnagyobb nyomor épen a katholikus 
lakosságú falvakban van.» 

Az angolok máris felkarolták az ügyet, egy külön 
«Alban Belief fund» (albán segítőalap) előteremtésére 
gyűjtés indult meg. Mint halljuk, nálunk is alakulóban 
van egy albán bizottság. Persze az épen most kitört fel-
kelés miatt egyelőre valószínűleg csak terv marad mi-
nálunk ez az albán akció. 

Colombia. 
Colombia köztársaság a szabadkőművesség 

ellen. Colombia köztársaságnak két kamarája mosta-
nában törvényerőre emelte a Casas által benyújtott 
törvényjavaslatot, amely a szabadkőművességet kitiltja 
a köztársaság egész területéről. A törvényjavaslat indo-
kolása a következőképen hangzik : 

«XII. Kelemen pápától X. Pius-ig a római pápák 
kárhoztatták a szabadkőműves társulatokat, mint a keresz-
tény dogma és erkölcs elleneseit. Ezenkívül a colom-
biai alkotmány 47. cikke is tiltja, hogy ilyen társulatok 
lehessenek Colombiá-ban. Másrészt a történelmi adatok 
is kétségkívül bizonyítják azt, hogy a szabadkőműves 
páholyok erkölcstelenségre vezetnek és részesek a poli-
tikai és társadalmi legújabb merényletekben. Sőt a 
szabadkőművesség minden fennálló rend ellen lázít. 

A Franciaországban és Portugáliában bekövetkezett leg-
újabb események is szörnyű ékesszólással bizonyítják 
e vádnak meztelen igazságát. Haszontalan dolog volna 
elismerni a kath. vallást, mint a társadalmi rend fő-
elemét, amelyet épen azért a közhatalom védelmébe 
venni köteles, ha nincsenek törvények, amelyek a szek-
tárius fanatizmust visszaszorítják, amely mind nagyobb 
dühvel fenyegeti az egyházat Colombiá-ban.» 

Palesztina. 
Konstantin-jubileumi ünnepély Jeruzsálem-

ben. A Sion-hegyén levő Szent-Benedek-rendi kolostor 
szerzeteseinek javaslatára szeptember 14.-én, a szent 
kereszt felmagasztaltatásának ünnepén, a Sion-hegyi 
«Dormitio Mariae» templomban jubileumi istentisztele-
tet tartottak a kereszt győzelmének emlékére. A jeruzsá-
lemi latin patriarchának segédpüspöke tartotta az ün-
nepi szentmisét. 

Jeruzsálemnek valóban sok jogcíme van ahhoz, 
hogy a Konstantin-jubileumot különösen megülje: itt 
állítottak Konstantin és anyja, Szent Ilona két (ma már 
fenn nem álló) bazilikát, egyiket a szent sír fölé, a má-
sikat az Olajfák hegyén. 

A Szentföldön jelenleg két zarándokcsapat időzik, 
egy kisebb svájci és a francia assumptionisták által 
vezetett őszi vezeklő-zarándoklat, amely szeptember 
9.-én vonult be ünnepélyesen a Szent-Sír-templomba. 

B H 
W IX. K Ö N Y V S Z E M L E 

• 0 

M e g r e n d e l é s i f elli ivás . Bubregh Béla volt pécsi hit -
oktató által az iparostanoncok és ismétlőiskolások számára 
kiadott «Rövid Kis-katekizmus és Ájtatossági kalauz» cimű 
kis káté-füzetkének II. kiadása teljesen elfogyván, azt most a 
szerző III. változatlan kiadásban adja ki. A kis káté-füzetke, 
amint a cime is mutatja, nemcsak a legszükségesebb hiter-
kölcsi tudnivalókat foglalja magában, hanem egyúttal ima-
könyvül is szolgál a katholikus hivek legfőbb ájtatossági 
gyakorlatainál, a szent gyónás és áldozásnak méltóképen való 
végzésénél és a bérmálás szentségének felvételénél; miért is 
azt lelkészkedő és hitoktatással foglalkozó paptársainak szives 
figyelmébe és pártolásába ajánlja. A 72 oldalból álló füzet 
bolti ára darabonkint 24 fillér, de tömeges (legalább 25 drb) 
megrendelés mellett minden egyes példány után i fillér ár-
kedvezményben is részesül a megrendelő a kiadónál, Bubregh 
Béla ny. plébánosnál (Enying, Veszprémvármegye). 

Legújabb Theologiai Irodalom. 
AI Szentírástudomány. 

Landersdorfer, S., Die Kultur der Babylonier u. Assyrier. 
[Sammlung Iíösel 61]. Kempten, Kösel, 1913 (VIII, 239 S. m. 
31 Abbild. 12°). Geb. M. 1. 

Curtius, L., Studien zur Geschichte der altorientalischen 
Kunst. I : «Gilgamisch» u. «Heabani». [Silz.-Ber. d. bayr. Akad. 
d. Wiss. Phil.-hist. Kl. 1912, 7]. München, Franz, 1912 (70 S. 
m. 23 Abbild. 8°). M. 1. 

Ungnad, A., Syrische Grammatik. Mit Übungsbuch. Mün-
chen, Beck, 1913 (IX, 223 S. 8°). Geb. M. 5,50. 

Lötz, W., Hebräische Sprachlehre. Grammatik, Vokabular 
u. Übungsstücke. 2., verm. Aufl. Leipzig, Deicliert, 1913 (VI, 
190 S. gr. 8°). M. 3. 
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Palmer, A. S., The Samson-saga and its place in com-
parative religion. London, Pitman, 1913 (280 p. 8°). 5s. 

Staerk, W., Die Ebed Jahwe-Lieder in Jesaja 40 ff. Ein 
Beitrag zur Deuterojesaja-Kritik. [Beitr. z. Wiss. v. A. T. 14]. 
Leipzig, Hinrichs, 1913 (III, 142 S. 8°). M. 4,50. 

Feine, P., Einleitung in das N. T. Leipzig, Quelle & 
Meyer, 1913 (VIII, 217 S. 8°). M. 4,40. 

Weiss, B., Jesus von Nazaret. 2. Aufl. Berlin, Curtius, 
1913 (IX, 235 S. 8°). M. 3. 

B1 Egyháztörténelem. 
Clemen, C., Der Einlluss der Mysterienreligionen auf d. 

älteste Christentum. [Dass. XIII, I], Glessen, Töpelmann, 1913 
(IV, 88 S. gr. 8°). M. 3,40. 

Niemojewski, A., Astrale Geheimnisse des Christentums. 
Berecht. Übersetzung. Frankfurt a M., Neuer Frankf. Verlag, 
1913 (140 S. m. 70 Abbild, gr. 8°). M. 3. 

Theologischer Jahresbericht 1911. IV. Abteilung : Kir-
chengeschichte. Lief. I. Leipzig, Heinsius, 1913 (432 S. gr. 8°). 
M. 17,25. 

Faye, E. de, Gnostiques et Gnosticisme. Etude critique 
des documents du gnosticisme chrétien aux II« et IIIe s. Paris, 
Leroux, 1913 (II, 484 p. 8°). 

Stiefenhofer, D., Des h. Makarius des Ägypters Schrif-
ten. Aus dem Griech. übersetzt. 50 geistl. Homilien. Briefe. 
[Bibliothek der Kirchenväter 10]. Kempten, Kösel, 1913 (XXXII, 
395 S. 8°). M. 3. 

Schwietz, St., Das morgenländische Mönchtum. 2. Bd. 
Das Mönchtum auf Sinai u. in Palästina im 4. Jahrh. Mainz, 
Kirchheim, 1913 (VIII, 192 S. gr. 8°). M. 5. 

Schulz, W., Der Einfluss Augustins in der Theologie 
u. Christologie des 8. u. 9. Jahrh. Halle, Niemeyer, 1913 (XI, 
192 S. gr. 8°). M. 5. 

Ringholz, O., Die Kulturarbeit des Stiftes Einsiedeln. 
Einsiedeln, Benziger, 1913 (68 S. m. 101 Abbild. Lex. 8°). M. 7. 

Horten, M., Die Hauptlehren des Averroes nach seiner 
Schrift : Die Widerlegung des Gazali. Übers, u. erläutert. 
Bonn, Marcus & Weber, 1913 (XVI, 355 S. 8°). M. 12. 

cJusth Béla 
kárpltosmetser és 

díszítő 
Budapest, VIII., Horánszky-u. 22. 

értesiti nagyérdemű rende-
lőit s a közönséget, hogy üzle-
tét az itt lelzett helyiségbe 
(kongregációi épület) helyezte 
á t . Megrendeléseket leg-

gyorsabban teljesít. 

t ( « 

NEUMAYER FÜLÖP Alapíttatott 1 SOS-ban. 

szőnyeg-áruháza 
Budapest, V., Deák Ferenc-tér I. Erzsébet-tér. 
Bútorszövetek, ágy- és asztalterítők, 
függönyök, paplanok és szőnyegek 
gyári raktára. Közvetlen, behozatal 

perzsa- és smyrna-szőnyegekben. 
MET Árjegyzék és mintákkal kívánatra készséggel szolgálok. 

Hely re igaz í t á s . A Religio f. é. 26. számában ismertet-
vén a Szentatyának a Szent Domonkosrend generálisához 
intézett levelét, annak kommentálásában az a hiba csúszott 
belé, mintha a «Szent Domonkos-rend reformálása végett hiva-
tott volna egybe» most külön egy egyetemes rendi káptalan. 

A Szent Domonkos-rend budapesti házfőnöksége részéről 
most annak közlésére kértek fel bennünket, hogy a f. évi 
augusztus 28.-án megtartott «nagy káptalannak sem összehívá-
sában, sem pedig tagjainak megválasztásában rendkívüli jel-
lege nem volt, hanem minden tekintetben azonos természetű 
volt a három évenkint megismétlődő általános rendi káptala-
nokkal. Már ebből is kitetszik, liogy azon mai értelemben 
vett reformálásról, azaz életbevágó változtatásokról szó sem 
lehetett. Nem reformálásról, hanem egyszerű buzdításról van 
szó a pápai levélben.» 

B u t o r v e v ö k f igye lmébe . Mielőtt bútort venni óhajt, 
figyelmébe ajánljuk a katholikus körök által szivesen felke-
resett Kovács Mihály butorraktárát (Budapest, VII., Óvoda-u. 
44. sz.), mely cég kívánatra készséggel küldi meg ingyen 
és bérmentve legujabb képes árjegyzékét. 

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos : 
Dr. HANUY FERENC, egyet, tanár (IV., Molnár-u. 20.) 

Főmunkatárs és szerkesztő-helyettes : 

Dr.WoLKENBERG ALAJOS, egyet, tanár (IV., Váczí-u. 8 3 . ) 

CSUHA AUMAS szabó, 
& * reverends- és cimáda-készíiő 

B u d a p e s t , IY., P a p n e v e l d e - u . 8 . sz , II. em. 18/a . 

v w w V W W v w w v w w 

Iparos és nem kereskedő 
35 éve fennálló r.k. cé£ ! 
Készít és javít t Kelyhet, ciboriumot, oltár-
gyertyatartót, oltárlámpát, keresztet, füstölőt, 
csillárt, gyertyára és villanyra stb. Arany, ezüst 
kínaezüst, bronzból, művész i e s és egyszerű ki-
v i te lben . Kelyhek stb. tárgyak valódi tííz-
galván a r a n y o z á s a és ezttstözése jótállással. 
Tervrajz és költségvetés díjtalanul. Mielőtt más-
hol r ende l é s t tesz , m é l t ó z t a s s é k egy á r j e g y -
zéket kérn i , m e l y e t ingyen és bé rmen tve küld 

Kér i nagybecsű p á r t f o g á s á t 

B I T T M E R J Á N O S 
egyházi szerek müötvöse. 

Budapest, IX., Lonyay-u. 23. 
(bejárat Czuczor-utca f.) 

Egészségügyi 
BERENDEZÉSEK 

VÁLLALATA 

IV, VACH-UTCA U6. 
TELEFOhJÓZ5ET13-80 

ti mintáhelyiaéq szi'ves> 
meqtekmrésœt hérem. 
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HARMONIUMOT 
elismert legjobb gyártmányokat szállít 

Magyarország legnagyobb hangszergyára 

STOWASSER J. ül;. 
a javított Rákóczi-tárogató feltalálója. 

n i l H A ö E T C T ^ ker., Iiánchíd-ntca 5. szám. 
D U U M l L O I y GYÁR: Öntőház -utca 3. szám. 

Ajánlja mindennemű, gyárában készült hangszereit, úgyszintén húrokat és hang-
szeralkatrészeket. c = 3 i = i i = i Árjegyzék díjmentesen küldetik. . 

BUTOR 
részletre és készpénzért 
igen jutányos árban kapható 

Kovács Mi iá ly 
butorraktárában 

Budapest, VII,, Thököly-ut 22. 
a Központi pályaudv. közelében. 

Ii lapra hivatkozók 10% ár-
engedményben részesülnek 

Orgonaharmoniumokat 
mindkét rendszer szerint a legolcsóbban szállít 
Pajkr Rezső és Tsa, Budapest, 
X», Dele j -u tca 25. sz . (Tisz tvise lőte lep. ) 
Árjegyzék ingyen és bérmentve. Részletfizetés engedélyezve. 
Tanerőknek s lelkészeknek külön százalékengedmény. Kérjen 
árjegyzéket pianókról és pianinókról. Bérmentes szállítás 
M „ az utolsó vasúti állomásig. • • • • 

1907. Pécsi országos kiállításon állami ezüst éremmel kitüntetve. 

FLEISCHER JÁNOS 
egyházi ruha és reverenda szabó 

PÉCS, FERENCIEK-UTCA 9. 
Evek hosszú gyakorlata ké-
pesít a legjobb szabású, minő-
ségű és finoman kidolgozott 

REVERENDÁK ÉS CIMÁDAK 
• • PAPI CIVIL OlT@NY@K • • 

előállítására. Üzletemet ezen-
••••••••••••••• kívül *************** 

EGYHÁZI RUHÁK 
készítésére is berendeztem. 
Mindennemű egyházi ruhák : 
casulák, pluvialék velumok, 
baldachinumok, minisztráns 
ruhák, zászlók, lobogók, kar-
ingek, álbák, kehelyruhák 

stb. készíttetnek. ******* 
Egyházi ruhák javítása ol-
csón és jól eszközöltetnek. 

Költségvetés és árjegyzék ingyen ! • • • • Személyesen is megjelenek ! 

Családi Regénytár 
ízléses Kiállítású Köteteiben 
vannak a legszebb regények 
és elbeszéléseK. EgyKötet ára 
1 Korona. MutatványKötetet 
6 0 fillérért szivesen Küld a 

Szent - István -Társulat 
Budapest, VIII. Ker., SzentKirályi-utca 28. szám. 

Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII. ker., Szentkirályi-utca 28. szám. 
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RELIGIO 
TUDOMÁNYOS ÉS TÁRSADALMI KATH. HETI FOLYÓIRAT 
A BUDAPESTI EGYETEM HITTUD. KARA TÖBB TAGJÁNAK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI 

D r . H A N U Y F E R E N C , EGYETEMI TANÁR. 

Megjelenik — július és augusztus hó ki-
vételével - minden szombaton reggel. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Budapest , IV., Molnár-u . 20. 

Előfizetési ár : egész évre K 12, félévre K 6. 
Egyes szám ára : 50 fillér. (Kapható a Szent -
lstván-Társulat könyvk-, IV., Kecskeméti-u. 2.) 

TARTALOM. I. Vezércikk : Liberalizmus és az egyház. I r ta : 
Rézbányái/ József dr. — II. Az örök városból: 1. A francia 
if júsági zarándoklat Rómában. 2. Az Inquisit io körlevele a 
püspökökhöz a vegyes házasságok ügyében. 3. A római felsőbb 
egyházzeneiskola idei tanfolyama. — III. Tudományos cikkek, 
közlemények, értekezések: 1. Baeumker Kelemen. Trikál József dr.-
tól. 2. A soteriologia problémáiból. I. Dudek János dr.-tól. 
3. Szathmáry György esztergomi érsek breviar iuma. Lukcsics 
József dr.-tól. 4. A dogma modernis ta magyarázatai . III. Wieder-
mann Károly dr.-tól. 5. A legrégibb keresztény missiók Közép-
Ázsiában. IV. Kmoskó Mihály dr.-tól. 6. Adatok Nagy Konstantin 
császár egyházi lovagrendjének történetéhez. I. Stöhr Géza Ker. Já-
nos-tál. — V. Könyvkritika : 1. Kilhn-Krelschmar : Arbeiten und 
nicht verzweifeln. (Kivonatok Th. Carlyle gondolataiból.) W-tól. 2. 
Sik Sándor és Schütz Antal : Imádságoskönyv (f.) — VI. Katholikus 
Világszemle: A.) Olaszország: Konstantin-jubileumi templom épí-
tése Milanóban. 15.) Svájcz : A Szent-Bernáthegyi hospi t ium mai 
jelentősége. C.) Franciaország : 1. Még egy kongresszus, amely meg 
akarná csinálni a laikus morált . 2. Nincs közeledés a Vatikán felé. 
3. Katholikus zárdából szabadkőműves páholy. 4. Francia protek-
torá tus egy albán törzs felett. D.) Német-Birodalom : 1. Az Evang. 
Bund ezévi közgyűlése. 2. Jezsuita iró válasza Hoensbroech ex-jezsu-
ita gyalázkodásaira. 3. A Görres-társaság idei közgyűlése. 4. A mün-
cheni orvosok a lourdes i csodákról, ü. A Szent-Bonifatius-egylet évi 
jelentése. E.) Nagy-Britannia : A legújabb covenant. — VII. Hirek 
a tudomány világából : Egy csillagász véleménye a föld végéről. — 
IX. Könyvszemle. 1. Platz Bonifác dr. : Ahitat könyve. 2. Zászlónk 
Diáknaptára. 3. Bougaud E. : Kereszténység és korunk. 

Liberalizmus és az egyház. 
I r ta : RÉZBÁNYAY JÓZSEF DU. 

Ha valaki arra vállalkoznék, hogy megírja 
a liberalizmus történetét, körülbelül abba a hely-
zetbe jutna, mint aki a századok zenéjét akarja 
regisztrálni. Mert a liberalizmus valójában a szá-
zadok zenéje, de semmi esetre sem a jövő szá-
zadé, csak a multak meghaladott álláspontja ma. 

Nagyon kellemesen érinthette hajdanta a 
társadalmat a XIX. század hajnalán, amikor egy 
emberöltön át folyó véres harc után s az úgy-
nevezett szentszövetség idején megcsontosodott 
konzervativ politika szélsőségei ellenében fel-
támadt egész Európában a szabadabb áramlat, 
amely a nép szabadabb mozgását gátló kormá-
nyok intézkedéseivel szemben sóvárogva emle-
gette a nagyobb szabadságot biztosító alkot-

mányt, ami valósággal a kor követelménye, szük-
séglete volt. Ha ismerjük a XIX. század kezde-
tén Európában, de különösen Spanyol- és Olasz-
országban, Portugáliában, Magyar- és Porosz-
országban, Svájcban uralkodó állapotokat, lehe-
tetlen nem méltányolnunk ama törekvéseket, 
amelyek 50 éven át odairányultak, hogy az 
európaszerte meghonosodott cenzúrát, kémrend-
szert, kamarillát töröljék, az emberi jogokat 
kiszélesítsék, a jobbágyságot felszabadítsák, a 
kormányzatba a nép akaratán és népképviseleten 
nyugvó parlamentnek bepillantást, sőt határozott 
befolyást biztosítsanak. 

Nem visszatetsző-e, ha látjuk, hogy Ausztria, 
következetesen ragaszkodva az ősi patriárkális 
kényuralomhoz, engesztelhetetlen ellenségként 
viselkedett minden, az alattvalók javának előmoz-
dítására hivatott korszerű követelménnyel szem-
ben. Összes népeire a mindenható Metternich 
herceg kamarillarendszere nehezedik és fojt el 
bennök minden szabadabb lélekzetvételt. I. Fe-
renc császár csupán arra szorítkozva, hogy 
fenntartsa a meglevőket, bármint haladt is a 
világ, ő szilárdul állott; ami máskor jó volt, 
annak jónak kellett lennie; a népeknek el kel-
lett magukkal hitetniök, hogy a császár javukat 
akarja, s engedniök kellett, hogy uralkodójuk 
ezt eszközölje. Vagy mint a toscanai nagyherceg 
jelszava tartotta: hagyni kell mindent, mert a 
világ magától lorog, csak nem kell a dolgokat 
felforgatni ! 

Ki tagadhatja ezzel szemben — hogy első-
sorban hazánkra fordítsuk figyelmünket — hogy 
örök varázsa van a Széchenyi névnek? hogy 
egy Deák Ferenc, Nagy Pál, Beöthy Ödön, Köl-
csev Ferenc, Bezerédy István s más reformkor-
beli tagjai a magyar liberális pártnak époly 
felvilágosodott önmegtagadó hősei a nemesség-
nek, mint amily jeles fiai a hazának s örök 
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büszkeségei nemzetünknek. Páratlan az ö küz-
delmük a történelemben, akik nemes önzetlen-
ségükben készek feláldozni százados kiváltságai-
kat, csakhogy a kor kívánalmainak megfelelő-
leg, a haza minden polgára egyenlő jogokat 
élvezhessen. 

Aki a történelmet ismeri, nem tagadhatja, 
hogy a XIX. század közepéig európaszerte elért 
összes politikai vívmányok az úgynevezett re-
form- vagyis liberális irányzatnak érdeméül tud-
hatók be. 

Mert liberális — származtassuk bár eredetét 
akár a pogány római mithologiai istennőtől, aki 
a bőség szarujából szórja az összes képzelhető 
ajándékokat, akár a latin s az ettől eredő román 
népek hasonló jelentésű gyöknevétől — mindig 
nagylelkű, társadalmi és politikai adományokat 
osztogató elvet és rendszert jelent, amíg a szót, 
a nagy eszmét és elvet ki nem forgatják a maga 
jelentéséből. 

És ez a társadalmi és kormányzati elv nem 
ellenkezett a katholikus anyaszentegyház állás-
pontjával. 

Üssük fel az élet tanújának és mesterének 
nevezett könyvet, a történelmet, és kutassuk, ki 
helyezkedett valaha inkább a liberalizmus állás-
pontjára, mint az anyaszentegyház, amely két 
ezredéven át volt nemcsak őre az emberi jogok-
nak, de azokat századról századra mindinkább 
kiterjesztette, az elnyomottakat védelmezte, a 
rabszolgaságot megszüntette, az emberséges poli-
tikát és bánásmódot sürgette, a testvériséget és 
egyenlőséget már kétezer év előtt táblájára véste 
és sürgette. 

És hogy röviden végezzünk, midőn a XIX. 
század első felében európaszerte — mint poli-
tikai elv — állítólag Spanyolországban, Cadizban 
először — megkezdette a liberalizmus hódító 
útját, ki nem tudja, hogy IX. Pius, az újonnan 
választott pápa volt, akit a legliberálisabbnak, 
«/Z Papa liberale» —hirdettek, aki alkotmányt és 
az egész vonalon reviziót és reformot igért és 
azt végre is hajtotta. Az ő kezdeményezésének 
hatása alatt voltak kénytelenek a többi olasz és 

rokongondolkozású fejedelmek hasonló kezdemé-
nyezések terére lépni. 

És ki nem hallott azokról a tüntetésekről, 
amelyekben az eddig még soha nem látott nép-
szerűségnek örvendő pápát részesítették, ugyan-
azt, aki e népszerűséget is eszközül remélte fel-
használhatni a legmagasztosabb célok elérésére, 
a millió és milliónyi benne bizó lelkeknek meg-
szentelődésére, s aki csakhamar keserűen csa-
lódva fordult el ama tömegtől, amelyért annyi 
áldozatot hozott s amely őt a «keresztrefeszí-
tés» minden szenvedésével oly bőségesen árasz-
totta el a későbbi időben. Róma népe — mint 
Cantu mondja — vég nélkül tapsolta és dicsőí-
tette őt, midőn liberális terveiről hallott, ame-
lyeknek hirére általános és lármás csodálkozás 
zaja töltötte be egész Európában a levegőt s 
«éljen az egyház ! éljen a pápa !» lőn a divatos 
jelszó, minden dicsőítésnek és minden remény-
nek kivonata, s e jelszó elszállott Olaszországból 
az egész világba. Protestánsok, katholikusok, 
zsidók és arabok dicsőítették a pápát és anya-
szentegyházat, s a ma az anyaszentegyháztól el-
fordult franciák a pápa nevében látták össz-
pontosítva mindazt a jót, amit csak a népek 
kívánhatnak, s a fejedelmek népüknek ajándé-
kozhatnak. Róma valóságos farsangi mulatságok 
színhelye lőn, naponkint taps, himnuszok, szere-
nád hangzott fel a pápára, örömrivalgás tört kimin-
denütt, ahol a pápa megjelent vagy csak magát 
mutatta, sőt még azok is, akik magukat barátjai-
nak vagy szolgáinak vallották, tapsokat arat tak. . . 

így volt hajdan a liberalizmus virágszaká-
ban. Ám a szó érteménye nagyot változott azóta. 
Minden emberi dolognak átka, hogy megmásít-
hatatlanul és feltartóztathatlanul változásnak van 
alávetve. S az a nagy jogi elv, melyet Ivo (Carn.) 
így fejezett ki világosan: Cum regnum et sacer-
dotium inter se conveniunt, bene regitur mun-
dus, floret et fructificat Ecclesia. Cum vero inter 
se discordant, non tantum parvae res non cres-
cunt, sed etiam magnae res miserabiliter dila-
buntur (epist. ad Paschal. II.), itt is megvalósult. 
Más lőn a szónak érteménye, megváltozott 

ÄN6STER JÓZSEF és FIA 
orgona- és harmonium-gyár, PÉCS. 

O O Alapít tatott : 1807. évben. • O 
A bpesti Bazilika nagy orgonájának épitői. 

Csak első dijakkal kitüntetve. 
Pécsi »sz, kláWtisu legeisi díjjal, állani afaqféremel kttfetetve. 

Ajánlják kitűnő hangú és erős szerkezetű 
lég-nyomatú és elektromos berendézéeű 

ORGONÁIKAT 
a legjutányosabb árak mellett, művészies 
kivitelben, o O O Raktáron kitűnő hangú 
harmoniumok minden nagyságban. 
Elektromos fujtató készülékek. Árjegyzéket kívánatra ingyea. 
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a szellem, megváltozott vele az álláspont is. 
Miként ha a csillagok járását megfigyeljük, s 
belőle tanulságot vonunk, akként hat a törté-
nelem e szakaszának megszívlelése reánk. A gön-
cölszekér csillagai más helyen állnak tavasszal, 
mint télen. Hol templom felett helyezkedik el, 
hol romok fölé veti világát. Az emberi dolgok 
sorsa ez. 

Aki ma a liberalizmus korszerű érteményét, 
magyarázatát keresi, erre a jelentésre fog buk-
kanni : szabadelvűség annyi, mint szabadgondol-
kozás. Liberális ma azt vallja, hogy ő szabadelvű, 
másszóval szabadgondolkozó. És így a két 
legáltalánosabb testvérintézmény: egyház és ál-
lam nem maradhatott tovább egy véleményen. 

Csodálkozhatunk-e azon, hogy az egyház 
szakított a liberális áramlattal, azzal az irány-
zattal, mely egyenesen ellene fordult? A libera-
lizmus átcsapott szabadgondolkozásba, utóbb 
szabadkőművességgé fajult. 

Akik azelőtt lelkendezve dicsőítették a pápát, 
Károly Albertet, Lipótot, mint újítókat, a nép-
szerű olasz politikust, Giobertit s másokat, mint 
legnagyobb olasz honfiakat — itialianissimi — 
amint a superlativusok ama korában szokás 
volt mondani — nem magasztalhatták ezeket 
többé anélkül, hogy átkot ne szórjanak a jezsui-
tákra, s Károly Albert, ki határozottan biztosí-
totta a jezsuitákat minden bántalmazás ellen, 
másnap már kénytelen volt megengedni kiűze-
tésüket. . . Majd egyenesen a legnépszerűbb pápa 
ellen fordult a liberalizmus, amely őt kevéssel 
előbb annyira dicsőítette. Noha a pápa alkot-
mányt adott népének, 1848. dec. 13.-án a pápát 
trónvesztettnek jelenti ki, kikiáltják a köztársa-
ságot, s Mazzini-t, Armellini-vel és Saffi-val trium-
virek gyanánt ünneplik. 

Jól mondja Cantu, hogy a pápa bukása 
ugy tűnt fel, mint első felvonása egy nagy tra-
gédiának, mely nagy európai összeesküvést forral, 
felforgat s hadat izen minden rendnek, s fel-
mondja világszerte az engedelmességet. Tényleg 
ugyanaz nap Páris, Bécs, Berlin, Krakó, majd 
Milánó, Stockholm, München, Budapest és Német-
ország számos tartományai is felkelnek. 

S nem ennek a szellemnek hajtásait látjuk-e 
1869—70-ben a pápai állam megszüntetésében, ké-
sőbb a francia szerzetesek üldözésében és kiűzetésé-
ben, Portugália, Olaszország, Spanyolország zavar-
gásaiban, és ami még ezután fog európaszerte 
következni! Ezekben üli orgiáit a szabadkőmű-
vességgé fajult szabadelvűség. Mint a csalogató 

szirén, emberi jogokat és szabadságot igér és oszt, 
de végül emberi jogoktól foszt meg és erkölcsi 
örvénybe csal. 

Ezért nem haladhat az egyház a liberaliz-
mussal egyazon uton. Ezért mondjuk a libera-
lizmust a lezajlott századok zenéjének. A jövő 
század zenéjének nem mondhatjuk, mert ez a 
dicsőség a szocializmust illetné meg. De erről 
tán máskor! 

G3E3 II. AZ ÖRÖK VÁROSBÓL EB 
E3E3 

A francia ifjúsági zarándoklat Rómában. 
Az olasz ifjúsági zarándoklatol nyomon követte az 1200 
résztvevőből álló francia ifjúsági zarándoklat (pè-
lerinage de la Jeunesse catholique française), amely 
Odeliii praelatus, párisi érseki helynök vezetése alatt 
szeptember 21-én érkezett Rómába, ahol az olasz 
kath. ifjúsági egyesület tagjai fogadták. A zarándok-
lat tagjai szeptember 23-án a Szent Péter-baziliká-
ban gyűllek össze, ahol a Vine. Vannutelli bibornok 
mondott szentmisén voltak jelen és valamennyien a 
szentáldozáshoz járultak; a communio előtt a bi-
bornok meleg hangú beszédet intézett az ifjakhoz, 
felemlítve azt is, hogy a Szentatya mennyire szereti 
Franciaországot és a «Jeunesse Cath. Franc.» egye-
sületet, amely az eucharistia-nak kultuszát is zász-
lajára irta. A francia ifjak a szentmise közben egy-
házi énekeket énekeltek, nevezetesen a szentáldozás 
után a «Magnilicat»-ot; szentmise után pedig a bí-
borossal élükön Szent-Péter sírja elé vonultak és ott 
a «Credo»-t énekelték el. 

Szeptember 24-én az ifjak részére a Szent Cecília-
templomában Odelin praelatus, szeptember 25-én a 
Szent Ignác-templomban Szenl Alajos sírjánál Billot 
S. J. bibornok tartottak szentmisét, szeptember 26-án 
a lateráni templomban Langevin kanadai érsek szent-
miséjén voltak jelen ; szeptember 26-án délután pedig 
a Szent Lajos-templomban (francia nemzeti templom) 
vettek részt az áldáson. 

A pápai fogadtatás szeptember 25-én délután 
volt a Vatikánban; e fogadtatáson részt vettek a 
Rómában időző egyéb zarándokok is, így 400 siena-i 
zarándok érsekökkel, 100 brazíliai zarándok Arco-
verde bibornok, rio-janeiro-i érsek és hét más bra-
zíliai püspök és két ottani főapát vezetése alatt, 48 
berlini zarándok és körülbelül 4000 más személy. 

A Szentatya a S. Damaso udvarra nyiló erké-
lyen délután 4 órakor jelent meg udvarnokai, va-
lamint Billot bibornok, továbbá a zarándoklatokhoz 
tartozó főpapok kíséretében. Először is a pápai test-
őrség zenekara a pápai himnuszt játszotta el, azután 
a zarándokok a pápát éltették, majd pedig a francia 
diákság saját zenekarának hangjai mellett rendezett 
díszfelvonulást a Szentatya előtt; végül a Szentatya 
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áldását adta a jelenlevőkre. De mielőtt a Szentatya 
visszavonult volna, még végig hallgatta a francia 
diákok «l'étendard» cimű énekét az Orléansi Szűz 
tiszteletére. 

A pápai audiencia után a zarándokok a Sala 
Pia-hoz vonultak, ahol egy díszgyűlést tartottak. 

Az Inquis i t io k ö r l e v e l e a p ü s p ö k ö k h ö z a 
v e g y e s h á z a s s á g o k ügyében . Az Univers jelenti, 
hogy a francia püspökökhöz a Inquisitio-Congrega-
tio-tól egy folyó évi augusztus 13-án kelt felszólítás 
érkezett, amely pontos és gyors választ kér e kér-
désekre : 

1.) Mekkora volt az egyházmegyében a számuk 
10 év előtt, és mekkora most a számuk a katholi-
kusoknak, az akatholikusoknak és a meg nem ke-
resztelteknek ? 

2.) Körülbelül hány vegyes házasság köttetett az 
utolsó tíz évben a vegyes vallás akadálya, avagy a 
cultus disparitas akadálya alól adott dispenzáció 
mellett, és hány köttetett meg minden dispenzáció 
nélkül csupán az akath. lelkész vagy az állami tiszt-
viselő előtt? 

3.) Az előírt kauciók elmulaszttattak-e vagy meg-
tagadtattak-e és hány esetben? 

4.) A többi esetben mily eredménnyel jártak a 
kauciók, különösen az összes gyermekeknek a kath.val-
lásban való felneveltetését illetően, valamint az akath. 
lelkész előtt való (előzetes vagy utólagos) megjele-
nését illetően? 

5.) Főleg a Ne temere óta milyen szertartások 
és miféle ünnepélyességek kíséretében köttettek a 
vegyes házasságok? A templomban köttettek-e meg? 
harangszóval is jeleztettek-e, az összeadó pap milyen 
ruhában végezte az összeadást, szólt-e az orgona, 
gyűrűszentelés is volt-e, beszédet tartott-e a lel-
kész stb? 

Végre a Congregatio kéri a püspökök vélemé-
nyét, vájjon az egyes egyházmegyékben az ottani 
viszonyok miatt a vegyes házasságok favorizálhatók-e 
vagy pedig ellenezendők ? 

Valószinűnek látszik, hogy más országok püs-
pökei is kaptak ilyen felszólítást az Inquisitio-tól. 

A római fe lsőbb e g y h á z z e n e i s k o l a idei 
tanfo lyama. November 4-én fog megnyílni ezen 
egyházzeneiskolának utolsó évfolyama, egyelőre még 
ideiglenes helyiségeiben, a via del Mascherone-n 
(55—8) ; az eddigi tárgyakhoz az idén a zeneszer-
zéstan járul. Ezen egyházzeneiskola nemzetközi jel-
legű és elsősorban papoknak van szánya, akik a 
gregorián énekből, az orgonajátékból és a zeneszer-

zéstanból akarnak diplomát szerezni; de felvétetnek 
az iskolába világiak is. Az intézet tanárai a külön-
féle zenei szakmák legkiválóbb mestereiből kerülnek 
ki. Az intézet elnöke De Santi Angelo S. J. atya, igaz-
gatója pedig E. Boezi, a lateráni bazilika karnagya. 

I I I . T U D O M Á N Y O S C I K K E K , e*> e/o e*> e/o 

e * <*> K Ö Z L E M É N Y E K , É R T E K E Z É S E K 

Baeumker Ideiemen. 
1853—1913. 

Baeumker Kelemen, a müncheni egyetemnek 
tanára, világi férfní és korunk egyik legkiválóbb ke-
resztény bölcselője, szeptember 16-án ünnepelte szü-
letésének 60. évfordulóját. Gazdag és rendkívül tevé-
keny élet tölti ki ezt a hat évtizedet. Breslau, Bonn, 
Strassburg egyetemei büszkeséggel gondolnak tanári 
éveire, Münchenben pedig a kiváló tanári karnak 
valóságos dísze. 

Ahol csak működött, mindenütt nagy szeretet-
nek és tiszteletnek örvendett. Mivel pedig szeretetet 
és tiszteletet az ifjúságból csak a mélységes tudo-
mány és a saját értékéről mit sem tudó tudományos 
szerénység csal ki, e két nagy tanári dísz és ékesség 
volt az a vonzó erő, mely Baeumker egyéniségéből 
kisugárzott és amellyel az ifjúság lelkét magához 
láncolta. De ez a két erény egyúttal annak a nagy 
lelkesedésnek is a kulcsa, amelyet az ifjúságban a 
középkori és általában a keresztény bölcselet és világ-
nézet iránt fel tudott ébreszteni. 

Tudós és szervező szellem Baeumker. Mint tudós 
csodálatos alapossággal és a letűnt századok szelle-
mét megérző lélekkel mélyedt el a középkori böl-
cselet és gondolkodás szellemébe. Mint szervező 
géniusz pedig annyi kiváló tanítványának és kartár-
sainak segélyével megindította még mint breslaui 
tanár 1891-ben a «Beiträge zur Geschichte der Philo-
sophie des Mittelalters» (Texte und Untersuchungen) 
cimű vállalatot, amely Hertling és Baumgartner köz-
reműködésével immár tizenkét vaskos kötetnek 61. 
füzetét bocsátja közzé, és Baeumkernek tiszteletére 
pedig egy pótkötettel, mint kedves ünnepi példánnyal 
kedveskedik. 

Huszonhét kiváló bölcselő (köztük Geyser, Grab-
mann, Endres, Ghellinck, Baumgartner, Wulff, Dyroíf, 
Pedro Blanco Soto, Krebs, Minges) német, francia 
és spanyol nyelven közöl cikkeket. Elvonul előttünk 
az emberi gondolkodás egész története Platótól Win-

í i n m f i n o f i o í í t i í n m n t i f ó ^ ú f Asthma, köszvény, görvélykór, idült és nehéz szív-, liClilUUdllai UVUU yllllöZöl gyomor^ máj- vesebajok és súlyos idegbajok (para-
i s a j lysis, tabes, álmatlanság) gyógyitasára berendezve. 

_ « , „ „ , . - „ - Bejáró betegek részére. Mérsékelt árak. Bevált, ki-Budapesí, V., Vaci-koruf 18. sz. I. = = = = = = próbáit kezelés < — = 
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delbandig, Rickertig és Vaihingerig és mindenütt 
ott ragyog a keresztény bölcseletnek nemes, verseny-
képes szelleme. 

Baeumker Hertlinggel egyetemben nagy szolgá-
latot tett a keresztény bölcseletnek. Hogy manap a 
középkori bölcselettel csak úgy foglalkoznak, mint a 
keresztény művészettel, az annak a mély és tanulsá-
gos magyarázatnak köszönhető, amellyel e két nagy 
bölcselő a keresztény középkor szellemébe bevilá-
gított. Vállalatának hatvanegy füzete (XII-ik kötet) 
bizonyságot tesz arról, mily szines, gazdag, szinte az 
akkor ismert világ egész szellemi életét ismerő gon-
dolkodás volt a középkori gondolkodás. Az előíté-
letek kezdenek tehát megszűnni, és a középkor iro-
dalmával, művészetével és bölcseletével belép a tu-
dományos érdeklődés középpontjába. Ehhez minden-
esetre hozzájárul a középkor bölcseletének az a 
remek ismertetése, megírása, amely Baeumker tol-
lából jelent meg a Kultur der Gegenwart, Allgemeine 
Geschichte der Philosophie c. kötetében, ahol a leg-
kiválóbb bölcselők (Wundt, Arnim, Windelband) 
nevei között szerepel Baeumker is és az ő kiváló 
dolgozata. 

Baeumker elsősorban a bölcselettörténetnek mű-
velője. Főbb művei : Avencebrolis (Ibn Giberol) Fons 
vitae c. munkájának ismertetése és hatása a közép-
kori bölcseletre. Azután Witelo, ein Philosoph und 
Naturforscher des XIII. Jahrhunderts. Die Impossi-
bilia des Sieger von Brabant, eine philosophische 
Streitschrift aus dem XIII. Jahrhundert. Die Lehre 
Anselms von Canterbury über den Willen u. seine 
Wahlfreiheit. Kisebb dolgozatainak száma igen nagy.1 

Örömmel kell tehát nekünk is üdvözölnünk az 
ünnepeltet. Ha ő tudomást nem is vesz rólunk, 
nekünk kell róla tudomást vennünk, mert az az 
eszme, amelyet ő képvisel, a keresztény gondolko-
dásnak győzelmét hirdeti. Trikál József dr. 

Jl soleríologia problémáiból. 
I . 

A theologusnak, nevezetesen a dogmatikusnak, 
nem könnyebb s nem kevesebb a dolga, mint bár-
mely más szakkal foglalkozó tudósnak. Végérhetet-
len ugyanis az ő kutató munkája, annak ellenére, 
hogy a kereszténység alapja a hit, melynek tárgyát, 
a hitigazságokat, a tanító-egyház a kinyilatkoztatás 
alapján, hogy úgy mondjuk, készen közli híveivel. 
Ez a körülmény, valamint az, hogy a keresztény hit 
is az Isten ajándéka, (Ján. 6, 44.), azt a látszatot kelti, 
mintha a keresztény hitigazságok megállapításánál, 
valamint elfogadtatásánál a tudománynak, a kutató 
munkának semmi helye sem volna; mintha ezen a 
területen a theologus gondolatmunkájára nem volna 

1 Felsorolva Rugge, Die Philosophie (1er Gegenwart c. 
vállalat I—III. köteteiben. 

szükség, szóval mintha a keresztény hit a tudás ki-
rekesztésével jönne létre, mint mondani szokás, 
mintha ez a hit ott kezdődnék, ahol az emberi tudás 
végződik. 

Ez a téves felfogás a helyzet teljes félreismeré-
sén alapszik. Ha egyéb nem, a támadó ellenfelek 
szűnni nem akaró munkája is mutatja, hogy a ke-
resztény hit létrejövetelénél a két lelki aktus, a 
hivés és tudás, nincs egymástól elválasztva, annál 
kevésbbé zárja ki egymást, hanem a legszorosabb 
kapcsolatban áll egymással. Különben a hitet a tudo-
mány fegyvereivel nem lehetne megingatni. Úgy áll 
ugyanis a dolog, hogy az elhiendő hitigazságot ille-
tőleg előbb sokat kell tudnunk, sokról kell meg-
bizonyosodnunk, mielőtt, mint kinyilatkoztatott igaz-
ságban, ésszerűen hihetnénk benne. És ez így van 
minden keresztény hitigazsággal. «Jede Gabe Gottes 
an die Menschen (s ilyen a keresztény hit is) ist 
zugleich eine Aufgabe für die Menschen» — mondja 
mély látással Schell Hermann. Egy-egy egyetemes 
zsinat, szóval: a tanító-egyház megállapítja ugyan 
egy-egy kérdésben : mi a kinyilatkoztatott igazság 
(id, quod traditum est) s ezek az egyszerű hitigaz-
ságok közöltetnek a hívekkel a katekizmusban, rész-
letes igazolását és kifejtését azonban mindenkor a 
tudományra bizza. Ez a «praeambula fidei», a hitre 
előzményes igazságok széles területe, ahol a hitigaz-
ságok alapjai körül szünetet nem ismerő harcban 
viaskodik egymással a hivő és a hitetlen tudomány 
s a hit és tudás között meglévő kapcsolatnál fogva 
aratja diadalait a hit javára az egyik, a hit kárára 
a másik. 

Az oka ennek a harcnak, ismétlem, nagyon egy-
szerű és világos: a hit és tudás közt meglevő szo-
ros kapcsolat. Az elhiendő hitigazság körül előbb 
sok mindenről meg kell bizonyosodnunk, mielőtt 
benne mint kingilatkoztatott igazságban ésszerűen 
hihetnénk. «Nem hinne az ember, hacsak be nem 
látná, hogy hinnie kell, vagy a jelek nyilvánvalósága 
miatt, vagy hasonló oknál fogva» — mondja szent 
Tamás. (Sum. Theol. II. Il-ae. q. 1. a 4. ad 2.) 

Ezt a hitet szükségkép megelőző belátást, a hit 
észszerűsége által követelt tudást, mely azonos ter-
mészetű a profán tudomány báj-mely más területén 
szerezhető tudással, szóval a hitigazságok részletes 
igazolását és kifejtését szolgálja kutató munkájával 
a theologus. S ennek a feladatnak megvannak a 
maga nehézségei, sokszor fejtörést okozó problémái, 
akárcsak a történet- vagy a természettudományban. 
Azért állíthattam, hogy a theologusnak nem köny-
nyebb s nem kevesebb a dolga, mint bármely más 
tudományszakkal foglalkozó tudósnak. 

Ebből a kutató munkából néhány vonással egy 
rövid vázlatot mutatok be a soteriologia köréből, 
ahogy azt a legújabb s legnépszerűbb tudomány-
szakunk, a dogmatörténet, kezeli. 

A megváltásról szóló tan (soteriologia) a keresz-
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ténység központi tana, Krisztus halálának a jelentő-
ségére vonatkozik s abban áll, hogy Krisztus, a 
megtestesült Isten-ember, nem más célból s nem más 
oknál fogva, hanem bűneink megváltásáért halt meg 
a kereszten, hogy ily módon az emberiség bűnei 
által megbántott Istent, vére ontásával helyettünk 
eleget téve, velünk kiengesztelje. (Morte sua pro nobis 
Deo Patri satisfecit.) 

Ez Krisztus kereszthalálának a jelentősége a 
keresztény vallásrendszerben. A kereszt nekünk oltár, 
melyen az új-szövetség új áldozata ment végbe s nem 
csupán kathedra, melyről Krisztus tanított. A theo-
logia ezt a tant röviden a «satisfactio vicaria» műszóval 
fejezi ki, amely kifejezés, mint ilyen, habár sem a 
szentírásban, sem az egyház dogmatikai határozatai 
között nem található (Pohle: Lehrb. der Dogmatik. 
1909. II. 176.1.), mégis az egyház más egyenlőértékü 
kifejezésekkel annyiszor hangoztatta zsinatain (utol-
jára a trientin, sess. 6. cap. 7.: sua sanctissima passione 
in ligno crucis nobis iustificationem meruit et pro 
nobis Deo Patri satisfecit), hogy Jézus halálának a 
satisfactio vicaria értelmében vett jelentősége a keresz-
ténység legfontosabb dogmái közé tartozik.1 A nagyhét 
(különösen a nagypéntek) szertartásai megható drá-
mai alakításban állítják szemeink elé ezt a hitigaz-
ságot. 

Midőn pedig a hivő ezt az egyház által eléadolt 
soteriologikus tant Krisztus hagyatékához tartozó igaz-
ságként vallja s benne nézi az örök élet zálogát, a 
theologusra vár a feladat, hogy eme tan kinyilat-
koztatott voltát s eme jellegének történeti valóságát 
bebizonyítsa. 

S itt következik az az említett kutató munka, 
melynek, a jelen kérdésre alkalmazva, rövid vázlatát 
akarom adni. 

Aki a tudománynak ezt az ágát, a dogmatör-
ténet termékeit, nem kiséri figyelemmel, el sem hinné, 
évente hány idetartozó munka jelenik meg a külföldi 
irodalomban s nagy részök az u. n. fejlődési eszme 

1 Dogmatörténeti szempontból úgy áll a dolog, hogy a 
«satisfactio» szóval először Tertulliánnál találkozunk, aki azt 
a római jogból vette át a theologiába, de még csak az em-
beri elégtételadásra használta. Poitiersi Hilarius és Ambro-
sius már Krisztus szenvedését jellemezte vele; de a «satis-
factio vicaria», mint ilyen, az első tíz században nem fordul 
elő ; Krisztus halálának értékelésére a XI. században először 
Szent Anzelm, a Scholastika megindítója, használta a «Cur 
Deus homo ?» művében. Muth : Die Heilstatt Christi. 1904. 6. 1. 

szolgálatában állva, miként igyekszik minden keresz-
tény hitigazságol kinyilatkoztatott jellegéből kivet-
kőztetni, illetőleg a keresztény hitrendszerbe az 
eddigitől teljesen eltérő tartalmat és felfogást bele-
önteni. A kritikusok eme új kereszténységére nemcsak 
a római pápa, de Luther Márton se ismerne rá. 

Igy vagyunk a szóban lévő soteriologikus tannal 
is. Az erők teljes megfeszítésével dolgozó bibliai kri-
ticizmus (a német prot. egyetemek előljárnak ebben) 
elismeri ugyan, hogy ez az igazság elég régi a ka-
tholicizmusban, de mégsem olyan régi, hogy Krisz-
tusig, mint szerzőig, lehetne felvinni. Tannak tehát 
tan az, de szerinte nem kinyilatkoztatott tan, hanem 
Pál apostol spekulációjának a találmánya, ki, még a 
többi apostolok a feltámadás gondolatára fektettek 
különös sulyt, Jézus halálát tette konziderációja tár-
gyává s a zsidóságból örökölt eszméinek befolyása 
alatt nemcsak Jézusból csinált isteni lényt (ő alkotta 
meg az első christologiát), hanem halálába is bele-
vitte a megváltás gondolatát (így ír a többi között 
Loisy-Griére-Becker: Evangelium und Kirche 1904. 
32. 1.), mely új felfogás aztán — ezen kritikusok sze-
rint-— általánossá lett az őskereszténységben s hatását 
reflexként érezzük az evangéliumokon is. 

Ez az új elmélet a keresztény soteriologiáról 
különben csak a jelen kérdésre való egyik részletes 
alkalmazása a kritikusok amaz általános felfogásá-
nak, mely szerint a kereszténység, mint tanrendszer, 
keletkezését illetőleg választófalat emelnek Krisztus 
és az apostolok, illetve az ősi hitközségek közé s 
Krisztusnak csak valami vallási mozgalom megindí-
tását tulajdonítják, míg a tanok magvait, melyekből 
idővel a mai kereszténység fejlődött, az apostolok, 
illetve az ősi hitközségek művének, tehát egyszerű 
emberi fejleménynek minősítik. Mint valami dogmá-
val találkozunk valamennyi kritikusnál azzal a fel-
fogással, melynek Ilarnack, Batiflol egyik jeles művét 
birálva, akként adott kifejezést, hogy sok jeles tulaj-
donsága mellett csak egy nagy hiánya van a mű-
nek, hogy benne: die Kluft zwischen Jesus und den 
Aposteln ist nicht überbrückt — und nicht zu über-
brücken. (Batiffol-Seppelt: Urkirche und Katholizis-
mus. 1910. XIX. 1.) Hogy Jézus és az apostolok közt 
tátongó ürt át nem hidalta, mert az át sem hidal-
ható! Azért Loofs pl. a dogmatörténeti táx-gyalást 
nem Jézus tanával, hanem az apostoli igehirdetéssel 
kezdi, mert szerinte Jézussal nincs mit kezdeni. 

n n r n n a i i r n i i i t h n a a w hirneynek ta(jö es 
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(Leitfad. der Dogmengeschichte. 1906. 72. 1.) Hogy 
i lyenformán miként bánhatnak el aztán ezek a kriti-
kusok az evangéliumokkal, az elképzelhető. 

Ilyen szellemű eszmeáramlatok közt folyik ma 
a theologus kutató munká ja a «praeambula fidei» 
széles területén s így van vele a megváltás tanánál 
is, midőn azt mint a kinyilatkoztatás tartozékát, tehát 
mint Jézus tanát, a történeti módszer követelményei 
szerint kétségen felül állónak bevitatni törekszik. 

A nagy kérdésből, anélkül, hogy a további pat-
risztikus fejlődését is szemmel tartanók, elég lesz 
tehát csak az elejét k i ragadni ; mert hiszen a kriti-
kusok szerint is ezen van tula jdonkép a fősúly, 
azon a kérdésen t. i.: mi jelentőséget tulajdonítanak, 
ha tulajdonítanak, Krisztus halálának az evangéliumok, 
illetőleg mit mondot t előre maga Jézus a saját ha -
láláról? Ennek ismerete mellett könnyű aztán előbb 
Pál, aztán a II., a III. s a későbbi századok soteriolo-
gikus tanának értékél megállapítani. 

Az evangéliumok a kereszténység első s legré-
gibb okmányai lévén, a soteriologikus tan, illetőleg 
Krisztus halála engesztelő jellegének kinyilatkoztatott 
volta, mint tudományos kérdés, tulajdonkép raj tok 
dől el. Mert ha Krisztus küldetésének végső célja a 
megváltás volt, ha t. i. a saját szavai szeriní: Az 
ember fia üdvözíteni jött azt, ami elveszett volt (Máté 
18, 11 ; Luk. 19, 10), lehetetlen, hogy a satisfactio vica-
ria az evangél iumokban megörökítve található ne 
legyen. A krit ikusok is tehát, rendszerök egyenes 
követelményeként, a kérdés súlypontját tulajdonkép 
az evangéliumokra helyezik ; mert hiszen Pál szer-
zőségét a soteriologia tekintetében csak úgy tudják 
történeti tényként igazolni, ha sikerült bebizonyí-
taniok, hogy Krisztus halálának soteriologikus jelen-
tőséget nem tulajdonított, illetőleg hogy az evangé-
l iumokban Krisztus ilyen nyilatkozata nem található. 
Akkor önként esik el a keresztény soteriologia kinyi-
latkoztatott jellege s nyilvánvaló lesz a Krisztus kora 
után való eredete, vagyis, m i n t a kritikusok állítják, 
bizonyosnak veendő az, hogy a megváltási tan a 
zsidóság tradícióiból az őskereszténységbe később 
becsempészett emberi gondolat, mint azt pontról -
pontra nagy tudományos, nevezetesen filologiai kész-
lettel, a többi között Hollmann törekszik kimutatni . 
(Die Bedeutung des Todes Jesu. Tübingen. 1901.) 

Tagadhatatlan ugyanis, hogy ha egy központinak 
tekintett tanról, aminőnek a soteriologiát tartjuk, Krisz-
tus maga hallgatott, vagy éppen ha, mint a kritikusok 
tudni vélik, egész viselkedésével az ellenkező felfo-
gásra adott volna alkalmat, akkor Pál e pontban ön-
fejűleg nem adhatott új kinyilatkoztatást, akkor az a 
tan minden páli eredete mellett kinyilatkoztatott tan-
nak nem volna minősíthető. 

A soíeriologiára vonatkozó kutatásnak olyatén 
beállítása, mint fönnebb jeleztem, hogy t. i. csak a 
kérdés elejét ragadjuk ki, első tekintetre bármennyire 
szűk keretek között mozgónak lássék is, valójában 

rengeteg terjedelmű egy kérdés s a részletes pro-
blémák egész sorát foglalja magában, melyeknek 
egyenkint is egész i rodalmuk van. Nem csoda, hisz 
a keresztény vallásrendszer tekintetében az alapról, 
az alap értékeléséről van szó. Ha ez megdől, vagy 
legalább is ha a hagyományos jellege tévedésnek 
bizonyul, a kinyilatkoztatott kereszténység épületéből 
egy alapkő pusztult el, mely az egész épület romba-
dőlését vonja maga után. 

Hozzá kell továbbá vennünk azt, hogy a kérdés 
eleje voltakép nem is az evangéliumoknál, hanem 
az ó-szövetségben kezdődik. Itt is áll az, amit szent 
Ágoston általában a két szövetség viszonyáról mon-
dot t : novum foedus in vetere latét. Nemcsak az 
ó-szövetség ismert előkészítő jellegénél fogva, hanem 
magának Krisztusnak az ó-szövetségre való s az 
evangéliumokban olvasható hivatkozásainál fogva is 
szinte a priori gondolnunk kell arra, hogy a satis-
factio vicaria eszméje előkészítésképen már az ó-szö-
vetségben is ismeretes volt, hogy tehát az engeszte-
lés eszméje valamely alakban a zsidó vallás egyik 
elemét képezte. Hogy az engesztelés az annyiszor 
hirdetett s a néptől várva-várt Messiás végzendő 
funkciói közé volt iktatva. 

A dolog valósággal így is van s azért az előt-
tünk fekvő kérdés éppen nem mondha tó szűk keretű-
nek. A theologus e kérdésre vonatkozó kutató m u n -
kája közben az evangéliumi soteriologikus problé-
mákon kívül a kapcsolatos ó-szövetségi problémák 
egész sorával találja magát szemben, melyek meg-
oldása mellőzhetetlen s egyúttal fényt vet magukra 
az új-szövetségi soteriologikus problémákra is. 

Eszerint je len vázlatunkban két részre oszt-
j uk a kérdést : az ó-szövetségi és az új-szövetségi 
részre ; megszólaltatjuk a szentirásokat, nevezetesen 
az evangéliumokat, ezek e tekintetben is kétség-
kívül bizonyságot tesznek Krisztusról. (Ján. 5, 39.) 
(Folytatjuk.) Dudek János dr. 

Szatmári György esztergomi érsek 
breviariuma. 

A Religio minapi (1913. évfolyam 27.) számának 
vezetőcikke, amely lángoló lelkesedéssel buzdít ma-
gyar szentjeink tiszteletének korszerű hatályosítására, 
szomorú tényeket és káros mulasztásokat felsoroló 
adatainak megdöbbentő világánál megjegyzi : «Szent 
Istvánunknak, szent Lászlónak, szent Gellértnek és 
többi szentjeinknek egy-egy külön hymnust , külön 
antifonákat nem bírtunk a breviár iumba beszorítani». 

A hazánkban a trienti zsinat óta használatos 
breviár iumok Propr ium Hungar icum-ában tényleg 
nincsenek magyar vonatkozású hymnusok vagy anti-
phonák. A középkori magyar breviár iumok hazai 
vonatkozású hymnusai az irodalomtörténet körébe 
kerültek. A mély vallásosság énekes gyöngyei nem-
zeti köntösben a vallásos költészet maradandó em-



556 RlELIGIO LXXII. évf. 1913. 

lékei, amelyek a XX. században is szivet-lelket meg-
ragadok. 

Szebbnél-szebb hymnusok szólnak magyar ihlett-
ségből hazai szent je inkrő l abban a XVI. század ele-
j é n készült esztergomi b rev iá r iumban , a melyet 
Szatmári György primás, esztergomi érsek pazar 
kiál l i tásban — valószinüleg Attavantes gyönyörű fest-
ményeivel — állíttatott elő. A minia tűrökkel és init ia-
lékkal l ép ten-nyomon díszített b rev iá r ium azon-
ban rövid ideig volt h a z á n k b a n : m á r 1530-ban a 
vat ikáni könyvtárba kerül t , a h o n n a n Napoleon több 
vat ikáni kézirat tal és kinccsel együtt Pár isba vitette. 
Ma a párisi nemzet i könyvtár (Bibl iothèque Nat io-
nale) féltve őrizett büszkesége.1 Je lzete: Cod. Mss. 
lat. 8879. saec. XV. Korának meghatározása a kata-
lógus szerint hibás, mivel a XVI. század elején készült 
a kézírásos kódexek ezen egyik remeke. Az elejétől 
végig díszben p o m p á z ó b rev iá r ium a legf inomabb 
há r tyán 530 levélből áll. 

Szatmári c imere több helyütt , m a g á n a c ímlapon 
is látható. A bibliai vonatkozású mester i képek mel-
lett, a fol. 285.a a l ján diszeleg magyar vonatkozású 
történeti kép : Szent Adalbert megkeresztel i Géza fiát, 
szent Is tvánt ; mellette a magyar korona. 

A P r o p r i u m Sanc to rum-ban nap tá r i so r r endben 
fo rdu lnak elő magya r szent je ink of f ic iumai : 

Április 23-ikán szent Adalberté (fol. 321.a); 
m á j u s 30-ikán szent István j o b b j á n a k feltalá-

lásáé (fol. 334.b) ; 
jun ius 27-ikén szent Lászlóé (fol. 345b—347.b); 
ju l ius 29-ikén szent László sírbatételéé (fol. 378.a); 
augusztus 20-ikán szent Is tván felmagasztal ta-

ásáé (fol. 400.b), nyolcaddal együt t ; 
szeptember 24-ikén szent Gellért püspöké és 

vér tanúé (fol. 426.a); 
n o v e m b e r 5-én szent Imre hercegé (fol. 490.b); 
november 6- ikán szent Adalber t t ransla t ió jáé 

fol. 491."). 
Ezen magyar ünnepeken mindegyik szentről 

külön, magyar vonatkozásokkal átszőtt hymnusok , 

1 V. ö. Dankó J. : Történelmi, műirodalmi stb. részletek 
az esztergomi főegyház kincstárából, (Esztergom, 1880.) 17. — 
Tóth-Szabó P. : Szatmári György primás, (M. Tört. Életrajzok, 
XXII. 1—3.), (Budapest, 1906.), 284—285. 

imák és an t iphonák szálltak fel az égbe a zsoloz-
mázók a jkáról . Az esztergomi főszékesegyházban 
kétségtelenül igy volt. Csupán szent Erzsébetről nem 
létezett magyar p rop r ium (fol. 462.b). 

A psal ter ium után, fol. 77.a zöldalapú ra jzon a 
következő felirat jelzi a kódex rendeltetését : «In-
cipit b rev iá r ium s e c u n d u m c h o r u m a lme ecclesie 
Strigoniensis. Dominica p r ima in adventu D o m i n i » . . . 

Bizonyára minden m a g y a r p a p lelke ö r ö m m e l 
üdvözölné azt, lia a b rev i á r iumnak pápa i rendelet te l 
előállott átalakításával egyidejűleg a m a g y a r P ro -
p r i u m - b a visszajutnának a régi és a magyar áhí tatot 
lehelő hymnusok és an t iphonák . A magyar püspöki 
kar — élén a tevékeny h e r c e g p r í m á s s a l — n e m fogja 
e lmulasztani az a lka lmat és módot , hogy a P r o p r i u m 
Hungar icum, amenny i re lehetséges, legyen a magyar 
ősi j ámbor ság hi rdetője is és tar ta lmazza a régi 
kü lön officiumokat. 

Mutatóul közlöm a brev iá r iumból a szent László 
ü n n e p é n «Ad vesperas» hymnus t (fol. 345.b): 
Regis regum civis ave Hungarornm gens congaude : 
Regum gemma Ladislae Nova novi regis laude 
Regni consors glorie ; Pulsans tintinnabula : 
Regem regum es aggressus : Felix ave Varadinum, 
Sis defensor indefessus Cuius augens fama signum 
Et athleta patrie. Resonet per secula. 

Salve salus Ungarorum, 
Rex coheres angelorum : 
Vas celestis gratie : 
Ab et er no vas electum : 
Vas insigne vas effectum 
Vendicans iustitie. 

Tibi,Christe,consorshymnum 
Canit orbis, qui per lignum 
Ad te trahis omnia, 
Scala factus ascensorum, 
Et corona confessorum, 
Tibi laus et gloria. Amen.1  

Lukcsics József dr. 

A dogma modernista magyarázatai. 
III. közlemény. 

6. Tyrrell rendszere és tana a dogmáról. Tyrrell 
Krisztus p réd iká lásának lényegét így határozza meg : 
imple tum est t empus et approp inquav i t r e g n u m Dei : 
poeni temini et crédité evangel ium. Panaszkodik, hogy 
az egyház tanok mia t t zár ki embereke t az egyház-

1 Dankó J. : Vetus liymnarium ecclesiasticum Hungáriáé. 
(Budapestinum, 1893), 175—176. 

ALAPÍTVA 1868. 
» « / / 

ALAPÍTVA 1868. Katholikus cég. Telefon 77-51. m niar. 
Szerel a liilii .PoziM'-íéle rendszer szerint. 

Jurisics fdárton 
fuvó-, szerszám-, haraugöntö és 

harangfelszerelő gyár 

Bpest, Rózsa-u. 51-53. 

Elvállal minden e szakmába 
vágó munkát, u. m. : első-

rendű harangok szállítását, 
régi harangok átöntését, régi 
haran gok átszerelését Pozdech-
féle forgatható öntöttvas-ko-
ronára, esetleg forgatható ko-
vácsolt vas koronára. Kikopott 
csapok kicserélését stb. Készít 
fekvő és álló harangvas-állvá-
nyokat jutányos áron. Költség-
vetéssel szivesen szolgál. Eze-
ken kívül készít fúvókat, ko-
vács-tűzhelyeket, csigasorokat 
csigákat, emelőket, üllőket, 
satut stb. e ssakba vágó mun-
kát. Jutányos árak, pontos és 

tisztességes kiszolgálás. 

IHBBBH^BBBBBBBBBaBiiBBBBBBttBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 



'28. szám. RELIGIO 557 

ból és örök tűzre kárhoztat ja őket. «Talán Krisztus 
Márk evangéliumában az örök kárhozat terhe alatt 
theológiai definiciókat ír elő?» «Do you find Christ, 
in this same Gospel of St. Mark, imposing theological 
definitions under pain of eternal damnation ?»J 

Mi a kath. dogma Tyrrell szerint? Nem határozta 
meg, de tanrendszereiből kivehető világosan, hogy 
hogyan fogja azt fel. így foglalható össze: a dogma 
oly tétel, melyet az egyház az isteni kinyilatkoztatás 
védelmére ír elő a hivők vallási élménye és az apos-
toli kinyilatkoztatás vagyis a szentírás normája sze-
rint. A dogmában azonban nincs csalhatatlanul ki-
mondva, hogy Istenről és a másvilági dolgokról mit 
kell igaznak tartani, hanem csak el van vetve az, 
amit nem szabad hinni. De az egyház még ezen 
működésében sem csalatkozhatatlan úgyannyira, hogy 
a hívőnek, bár a külső és társas életben az egyház 
tanait kell vallania, bensőleg szabadságában áll a 
katholikus világgal tartani, ha az máskép gondol-
kozik s nem az egyház téves meghatározása szerint. 

Első sorban tehát azt kell tudnunk, mit mond 
Tyrrell a kinyilatkoztatásról.2 

«A kinyilatkoztatás ér telmünk nem cselekvő, 
hanem befogadó részének bizonyos átalakítása és fel-
emelése, mely szabad ellenőrzésünk alól ki van véve, 
s a hallással hasonlítható össze. Hallunk, nem beszé-
lünk; befogadunk, kapunk, nem a d u n k ; valami meg-
mutat tat ik nekünk, nem mi mutatunk. A kinyilat-
koztatás impressio, nem expressio. De azért nem 
minden ilyen élményben kapott vallási igazság ki-
nyilatkoztatás. A kinyilatkoztatáshoz nem elegendő, 
hogy az igazság adva van nekünk, hanem szükséges, 
hogy rendkívüli módon legyen adva és hogy ter-
mészetfeletti legyen. Továbbá a kinyilatkoztatás nem 
csupán csak az igazság közlése, hanem összetett val-
lási tapasztalat, mely kívülről s mintegy zsarnoki 
módon lép fel abban, aki azt átéli. A kinyilatkoz-
tatás vallási össztapasztalatban áll, mely érzésekből, 
vágyakból, képzetekből stb. van összetéve. A kinyilat-
koztatás nem egyedül ennek a tapasztalatnak az 
értelmi része.»3 

A kinyilatkoztatás lényegét Tyrrell szerint maga 
ez a vallási átélés képezi, mely egész lelkét eltölti 
annak, aki kinyilatkoztatásban részesül. Ezen tapasz-
talásnak tételben vagy tanban való kifejezése csak 
később következik, s az a theologiának a dolga. 
«A próféta épúgy érzi, mint a tehetséges művész, hogy 
nem áll szabadságában abba beleavatkozni s azt jobb 
formába önteni, amit élményileg nyert.» Épen ez a 
tudat nyilatkozik meg abban a szívósságban, mellyel 
a kereszténység az apostoli kinyilatkoztatáshoz ragasz-
kodott, s azt mindennemű módosítástól és fejlődéstől 

1 Medievalism, London, 1908. 45. 1. 
2 Piccirelli, l)c cath. dogmale universim, Neapoli, 1911. 

19. 1. 
s Through Scylla and Charybdis, London, 1907. 280.1. 

védte. Az egyház ösztönszerűleg érezte, hogy a ki-
nyilatkoztatásnak igazsága a tény és tapasztalás igaz-
sága, nem pedig a theologiai állítás, tan igazsága».1 

Az apostoloknak adott kinyilatkoztatás végleges-
nek mondható , mer t a keresztényekre nézve az az 
egyetlen tekintélyi szabály, amely szerint a többi 
kinyilatkoztatás megítélendő, s mert a kinyilatkoz-
tatás fejlődése csak azok szerint lehetséges, akik a 
theologiát a kinyilatkoztatással felcserélik. 

De azért az aposlolok halálával a kinyilatkoz-
tatás nem sziint meg. A kinyilatkoztatás, mint az egész 
embert lefoglaló élmény, nem közölhető más embe-
rekkel. A hit felkeltésekor Isten kinek-kinek a szivé-
ben közvetlenül kinyilatkoztatja, hogy mit kell hinnie. 
Ezen közvetlen, belső, személyes kinyilatkoztatás nél-
kül nem lehetséges a hit. A próféta tapasztalatának 
a mi tapasztala tunknak kell lenni. Tyrrell szerint az 
evangélium hirdetése, a külső oktatás csak arra való, 
hogy Isten közvetlenül nyilatkoztassa ki magát nekünk. 

Az egyház tani döntései, a dogmatikus meghatá-
rozások semmit sem adnak hozzá az apostoli kinyilat-
koztatáshoz, hanem csak újból állítják azt s eredeti 
alakjákan, tisztaságában fenntar t ják és védelmezik. Az 
egyház mást nem tanít, mint amit az apostolok taní-
tottak. Már pedig az nem volt theologia. A dogma-
tikus döntések sem nem theologiaiak, sem nem ki-
nyilatkoztatók, hanem csak a kinyilatkoztatást védik. 
Azok ép ugy nem képeznek dialektice kiépített egész 
rendszert, mint azon külső munkák (falak, pillérek 
kijavítása), melyekkel a régi várakat fokozatosan ki-
javít ják, aszerint, amint az ellenséges támadások itt 
vagy ott érik.2 

S miben áll ez a védelem ? Abban, hogy az egy-
ház, mint Krisztus authent ikus örököse, ösztönszerűen 
fenntar t ja azt a vallási tapasztalást, melyet az eredeti 
kinyilatkoztatás által az emberek átéltek. Az egyház 
nem rendelkezik a tudományos vagy theologiai tév-
mentesség adományával . Csalatkozhatatlan az ösztön 
csalatkozhatatlanságával; csalatkozhatatlan érzéke van 
annak megítélésében, ami ki van nyilatkoztatva s ami 
azt veszélynek tenné ki, de semmikép sem a theo-
logiai tételekben, mint theo log ia iakban . . . Az egyház 
tévedhet és tévedett is a theologiában, a tudományok-
ban, a gyakorlati okosságban, de nem önfenntar tásá-
nak ösztönében.3 

Az egyháznak a kinyilatkoztatást védelmező tani 
meghatározásai továbbá nem mondják ki a kinyilat-
koztatott igazságról azt, hogy pozitive miben áll az, 
hanem hogy mi nem a kinyilatkoztatott igazság. «Filius 
est genitus, Spiritus est procedens stb az ilyen téte-
leket —mondja ő — nem metafizikai ,hanem csak védel-
mező értéküeknek tartom. Ismételten állítják az apos-
toli kinyilatkoztatás prófétai kijelentéseit, melyek 
szerint egy Isten van s há rom személy, atya, fiú, 
szentlélek. Ha ezen kijelentések metafizikaiak és nem 

i ü. o. 291. 1. 2 u. o. 293. 1. a y. 0 . 299. 1. 
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egyedül csak prófétaiak, jelképiek volnának, ellent-
mondók volnának. Ezen kinyilatkoztatásnak jelképi 
és gyakorlati értéke van a vallásosság felkeltésére ; 
csak homályosan jelzi az igazságot, melyet meghatá-
rozni nem lehet, de mégis kizárja a monarchianiz-
must, arianizmust, tritheizmust s más kasonló meta-
fizikai kiváncsiskodást. A credonak védelmi értéke 
van, nem azért, mert theologiai, hanem, mert anti-
theologiai-»1 Tehát a dogmák nem igazságok; maga 
a credo sem tartalmaz igazságokat. 

S ki ruházta fel az egyházat ezen védői tekin-
téllyel? «A katholicizmus alapelve mindig az volt, 
hogy az összesség, a kollektiv itélet tekintélye az 
egyéni felett áll. A közfelfogás az a szerv, melynek 
révén úgy a természetes, mint a természetfeletti igaz-
ság idő folytán magát kinyilatkoztatta — securus 
iudicat orbis terrarum. A pápai csalatkozhatatlanság 
olyan magyarázata, amely a katholikus igazság orgá-
numát egy csodálatosan vezetett ember fejében látja, 
mely az egész egyház tapasztalatát és kollektiv re-
flexióját feleslegessé teszi — a katholicizmus lényegét 
teszi tönkre egy katonai diktatúra érdekében, s nem 
más, mint az individializmus apotheozisa. A püspö-
kök, zsinatok, pápák hivatása az egyház kollektiv 
felfogását magyarázni, amint a biró feladata nem a 
törvényhozás, hanem törvénymagyarázás» . . . A rend, 
egység azt követeli, hogy pro foro externo az egyház 
hitéről adott hivatalos magyarázatok legyenek érvény-
ben minden más nem hivatalos magyarázattal szem-
ben. Aki azonban ezzel szemben a hivők kollektiv 
felfogásához ragaszkodik, in foro conscientiae nem 
heretikus, mert az egyházi tanitóhívatal tekintélye a 
nem hivatalos itélőszéktől kapja a maga erejét.2 

Tyrrell éles különbséget tesz a hit és a hitvallás, 
a hit és annak theologiai megszövegezése,a hit és ortho-
doxia, a belső lelki élmény és annak theologiai elem-
zése között. Ezeknek felcserélése szerinte a legrosszabb 
következményekkel jár . Tyrrell hit alatt a lelki élet 
azon alaptényét érti, amely minden emberben egyedi 
és egyetlen; a theologiai formulázás, a hit elemzése, 
az orthodoxia pedig szerinte — dogmák. «A hit az 
Isten lelkének műve az emberben, a dogmák pedig 
az Isten művéről gondolkozó emberi észnek a műve ; 
a hit (az érzelemélmény) isteni kinyilatkoztatás; az 
orthodoxia, a hitelemzés annak emberi kifejezése. 
Mikor ezen utóbbit «kinyilatkoztatással» jelöljük meg, 
mikor a theologiai tételeket úgy fogjuk fel, mint 

i ü. o. 343. 1. 2 U. o. 355. 1. 

amelyeket Isten csodálatosan közölt az emberi érte-
lemmel, mikor az oltalmazó hüvelyt a hit tárgyával 
összetévesztjük, mikor azt változhatatlannak, vég-
érvényesnek, csalatkozhatatlannak tart juk, akkor a 
mi kezünk művének isteni tiszteletet tulajdonítunk, s 
ezért jutalmul a bálványimádás rabszolgaságába 
esünk az Isten fiainak szabadsága helyett.»1 

Tyrrell kigúnyolja azon katholikus theologusokat, 
akik a hittételes katholicizmust mindenek fölé helyezik, 
s akik — félreismerve a vallási élmény és annak 
elemzése és kifejezése közti különbséget — azt köve-
telik, hogy az ember először a hit egész theologiai 
analizisét fogadja el, hogy hitéletet élhessen. «Ha az 
athanázi symbolum e szavakat : haec est fides 
catholica, quam nisi quis fideliter crediderit, salvus 
esse non potest — az előzetes theologiai ellemzésre 
vonatkoztatná, akkor nevetségesek volnának. Egyedüli, 
elfogadható értelmük ez: ez a kath. hit elemzése, 
ama tényeké és igazságoké, melyekből mindenkinek 
élni kell, ha üdvözülni akar.»2 

Tyrrell szerint a kath. hitvallásnak csak erkölcsi-
gyakorlati értéke van. Amennyiben észszerű theologia 
akar lenni, a tönkrejutás fenyegeti őt. Különben ez 
Istent ép oly kevéssé zavarná meg, mint a csillagokat 
a ptolomeuszi csillagászali rendszer rombadőlése : «az 
egyház credo-ja az emberiség egy nagy részének és 
egy korának a vallási élményeit tartalmazza, bizonyos 
prakt ikus és irányító igazságokat tartalmaz és ennyi-
ben tapasztalati bizonyítást enged meg. A credo-t 
nem szabad tannak tartani s értelmét az egyes sza-
vak etimológiája szerint meghatározni. A maga egé-
szében úgy kell tekintenünk azt, mint azon élmény-
nek a symbolumát, amit a végtelen önmagáról az 
emberiség ily nagy és jelentős részének a tudatában 
hátrahagyott. A Szentháromság, teremtés, bűnbeesés, 
megtestesülés, feltámadás, menyország, pokol, angyal, 
ördög, Madonna, a szentek — mind egy és ugyanazon 
mozaiknak a kövei, mind közelebbi meghatározásai 
az örök jóságnak, amelynek fényében az embernek 
akaratát, hajlamait , cselekedeteit alakítania kell, ha 
vallásosan akar é ln i . . . Mint kifejezés kétségkívül tele 
van hibákkal, túlzásokkal ; igazsága elválaszthatatlanul 
keverve van tévedéssel . . . A credo szines üvegén át 
árad felénk a színtelen isteni világosság, hogy ben-
nünket vezessen ; s csak ilyen üvegen át vagyunk 
képesek felfelé nézni ezen világosság forrásához, 

1 Rinnovamento, 1907, II. 9. 1. 
2 A much abused letter, London, 1907. 60. 1. 

/ / 
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Villamosóra és toronyóragyár 
Budapest, VI., Sziv-utca 3 2 . 

• 
Budapest székesfőváros szerződéses torony-
órásai. Tttbb arany éremmel kitüntetett. Költ-
ségvetés díjtalan. Előnyős fizetési leltételek. X 
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amelyet mi szükségkép ruházunk fel azon eszköz 
alakjaival és színeivel, amelyen át őt nézzük.»1 

(Folytatjuk.) Wiedermann Károly dr. 

A legrégibb keresztény missiók Közép-
Ázsiában. IV. közlemény. 

A kereszténység diadalmas előnyomulásának és 
bámulatos terjeszkedésének egyik legszebb emléke 
a szinyafu-i szyr-kinai emléktábla. 

Szingafu a Vei-ho mellett fekszik; Senszi tarto-
mány legnépesebb városa. A szóban forgó emlékkő 
egy épület alapjainak ásása közben került elő, 1625-
ben. Európában először egy portugál fordítás révén 
lett ismeretessé, 1631-ben olaszra, ma jd később la-
tinra fordították. Szyr szövegét a híres Athanasius 
Kircher tette közzé Prodromus coptus sive aegyp-
tiacus c. Rómában, 1636-ban megjelent müvében. 
Kircher fordítását javított alakban Renaudot adta ki 
«Anciennes relations des Indes et de la Chine» c. 
1718-ban megjelent könyvében. Mindezeket a kezdet-
leges és ugyancsak hibás megbeszéléseket teljesen túl-
szárnyalta Simon Assemani-nak e tárgyról a híres Bib-
liotheca orientális III. k. második r. DXXXVIII. és követ-
kező lapjain olvasható értekezése, amelyhez lényegesen 
többet hozzáadni mai nap sem lehet. Gr. Széchenyi Réla 
keletázsiai u t ján szintén megszerezte a szingafu-i em-
lék lenyomatát , amelyet P. Heller S. J. (Szatmárott 
működött egy időben) tett alapos megbeszélés tár-
gyává. Ha jól emlékszem, utol jára a katholikus tudó-
sok müncheni kongresszusán foglalkoztak a szinga-
fu-i emlékkővel. Schlecht, freisingi tanár, a kongresz-
szusi tagok egyike, az emlékkőnek igen jól sikerült 
paskolatát mutatta be az egyik szakosztályi ülésen.2 

Az emlékkő, mint m á r említettük, két részből, 
egy chinai és egy szyr szövegből áll. A huszonnyolc-
soros chinai szöveg bevezető sorai latinul így hang-
zanak. «Lapis in laudem et memór iám aeternam 
legis lucis et veritatis portatae de Tacin ( = Palesztina) 
et in Sina promulgatae erectus.» E szavakat egy rö-
vid theologiai értekezés követi a háromszemélyű egy 
Istenről, a bűnbeesésről s a Fiuisten megtestesüléséről. 
«A há rom isteni személyek egyike, a Messiás nevíí, 
fölségét elrejtve s az emberi természethez alkalmaz-
kodva emberré lőn». Szóba kerülnek a szent iratok, 
melyek számát a nesztoriánus szokás szerint 24 ószö-
vetségi és 27 újszövetségi könyvben állapítja meg. 

A chinai szöveg második, érdekesebb részét a 
kereszténység elterjedésének ecsetelése képezi. 

A keresztény tan első hirdetője Chinában egyszyriai 
ülo-puen nevű szyr lett volna, aki 636-ban vetődött 
a mennyei birodalomba és a császártól 639-ben ka-

1 U. o. 78—80 1. 
3 Akten des fünften internationalen Kongresses katholi-

scher Gelehrten, 1900. 372. köv. 1. — A paskolat i. h. olvas-
ható tárgyalása elárulja, hogy a szerző Assemani megbeszé-
léséről nem vett tudomást. 

pott engedély alapján tanítani kezdett. Olo-puen 
nevében Assemani a szyr Jahß-'alähä-t gyanít ja; igaza 
van-e, nem tudom eldönteni. 651-ben a császári kor-
mány Olo-puen-t «a nagy törvény püspökének» is-
merte el és templomok építését engedélyezte. A szép 
fejlődésnek induló kereszténység terjeszkedését csak-
hamar két üldözés szakította meg: 699-ben és 713-
b a n ; mind a kettőt a boncok okozták, akik a cső-
cseléket a keresztények ellen uszították. Az udvar 
maga teljesen távol tartotta magát ezektől az üzel-
mektől, sőt, hogy a keresztények iránt érzett jó indu-
latának kifejezést adjon, a császár 743-ban öt ősének 
szobrát a keresztények templomában helyeztette el, 
utóda pedig, Tai-çum, karácsonkor hálaadás fejében 
tömjént ajándékozott a keresztényeknek. A követ-
kező császár pedig már oly nagy tisztelettel viselke-
dett a keresztények iránt, hogy egy Usu nevű nesz-
toriánus missionáriust teljes egyházi ornátusban fo-
gadott palotájában és gazdagon megajándékozta. 

A szyr szöveg két nagyobb részből áll. A chinai 
szöveg oldalán 70 nevet közöl, azon missionáriusokét, 
akik a kereszténységet Chinában különös buzgalom-
mal hirdették, ma jd az egész felirat befejezéseként a 
következő szavakat tar talmazza: 

«Napjaiban az atyák atyjának Már Hënanisô; 
katholikos- és patr iarchának, 1 Ádám presbyter-cho-
repiskopos-2 és Sínistán3 pâpâsi4- jànak, a görögök 
ezerkilencvenkettedik évében,5 Már Jazdbuzid pres-
byter és Kumdân® chorepiskoposa, Balch,7 Táhú-
resztân8 városából való boldogult Miles fia állította 
ezt a kőtáblát, amelyen Üdvözítőnk földi élete9 és 

1 Hënânisôî a patriarchiai méltóságot 777—781 viselte. 
V. ö. Barhebraeus Chron. Eccl. ed. Abbetoos et Lamy, II. 166. 

2 Püspöki helynök. Ahol a hivek száma csekély volt, 
amellett pedig a távolság miatt a püspöki joghatóság tény-
leges gyakorlása nehézségeket okozott, oda nagyobb hata-
lommal felruházott presbytert küldtek chorepiskopos cím-
mel, anélkül azonban, hogy az illetőt püspökké szentelték 
volna. 

3 Sín = China. — -istàn országneveket képező perzsa 
szóképző. Pl. Kurd-istàn = Kurdország, Afgan-istân = Afgán-
ország. 

4 Bizonyos, hogy valami egyházi méltóságot jelent, eset-
leg püspököt is, de ebben az esetben érthetetlen, miért 
címezi a felirat Ádámot presbyternek. A szó máskülönben 
nem igen fordul elő. 

6 — 781 Kr. u. A szyrek a szeleukida-éra szerint számí-
tottak, amely 311 októberében vette kezdetét Kr. e. 

8 Renaudot szerint Nanking. Ebben az esetben az ember 
nem érti, miért állíttatott volna a nankingi chorepiskopos a 
jó messze fekvő Szingafu-ban emlékkövet. 

7 A régi Baktra, Afganisztán északi részében. Vámbéry 
szerint (Bokhara története 13. 1.) balkh «nem egyéb, mint az 
ótörök bálik vagy balikh = város, főváros, miként a törökök 
az uralkodó székhelyét nevezték, vagy miként sok századdal 
később a mongolok tették, amidőn a nagy-kaán székhelyét 
Kaan-Balikhinek.. . a kaán városának mondották». 

8 Iiszakafganisztán. 
9 mëdabranû&a dispensatio. Hirtelen nem is tudnám 

megmondani, hogy is kellene e szót szabatosan lefordítani. 
A szyrek az üdv oikonomiá-ját «háztartását» értik alatta. 
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atyáinknak a chinaiak királyához1 intézett hithirde-
tése vagyon írva. Ádám szerpap Jazdbuzid chorepis-
kopos fia. Már Sergis presbyter és chorepiskopos. 
Sëbarisô; presbyter. Gabriel presbyter, archidiákon, 
Kumdân és Serag2 egyházfeje.» 

A singafu-i feliratból nyilvánvaló, hogy a keresz-
ténység abban az időben terjedt el Chinában, ami-
kor a keleti törökök névleg ugyan China fennható-
sága alatt, valójában pedig teljesen függetlenül ural-
kodtak Középázsia javarésze felett. Érintette-e a 
kereszténység terjedése a tu-kine népet és mennyi-
ben érintette, nem tudjuk. A koso-caidami feliratok 
tanúsága szerint a khánok családja pogány volt. 
Lehet, hogy egyik-másik városukban kisebb keresz-
tény hitközségek is keletkeztek. Sajnos, erről semmi 
biztosat nem tudunk. Ez a kérdés azon fordul meg 
leginkább, melyik volt az az útirány, amelyet a Per-
zsiából China felé közlekedők be szoktak tartani. 
A legnagyobb valószínűség amellett szól, hogy a 
perzsa kereskedők Kasgar és Chotan érintésével a 
Takla-makan sivatag déli részén át haladtak China 
felé. Orkhon azonban, a tu-kine nomádok khánjai-
nak főhelye, ettől az útvonaltól jelentékeny távol-
ságra esett észak felé. 

Akárhogy volt a dolog, az az egy bizonyos, hogy 
a kereszténység, amíg Chináig eljutott, a közbeeső 
területeken is talált követőkre. Ez nemcsak a dolog 
természetébőt folyó következtetés, hanem adatokkal 
igazolható történeti tény. 

Említettük már, hogy a Tu-Kine nép khánjainak 
uralmát az uigurok döntötték meg, akik egészen 
Dsingisz-kán feliepéséig uralták Középázsia keleti 
részét. Barhebraeus és Amr egyházi krónikáiból azon-
ban tudjuk, hogy a XI. század elején az uigurok 
egy egész törzse tért át a keresztény hitre, még pedig 
olyan körülmények között, amelyekből nyilvánvaló, 
hogy a kereszténység nem volt egészen ismeretlen 
fogalom a Középázsiát lakó török-tatár népek között. 

Felesleges szószaporítás helyett Barhebraeus el-
beszélését3 egész terjedelmében ideiktat juk: 

«Abban az időben4 Abdiső', Merw, Choraszan 
egyik városának metropolitája, azt az üzenetet küldte 

1 A szyr szöveg a király nevét chinai jelekkel iktatja 
közbe. 

2 Fekvése ismeretlen. 
s I. m. 279. köv. oo. V. ö. Maris, Amri et Slibae de 

patriarchis Nestorianorum Commentaria, ed. Gismondi S. I. 
llomae 1899 I, 99 1. 

4 Joannes Katholikos (f 1009) alatt. 

a katholikosnak,1 hogy annak a népnek a királya, 
amely karaith2-nak neveztetik (vagyis az északkeleti, 
belső törökök), amikor hazájának egyik magas hegyén 
vadászott, magas hóba esett és utatlan utakra tévedt. 
Mikor pedig kétségbeesett étete felett, egy szent jelent 
meg előtte látomásban, mondván neki : Ha Krisztus-
ban hiszesz, én téged elvezetlek, hogy itt meg ne 
halj. És midőn megígérte, hogy bárány lesz Krisztus 
aklában, jó útra vezette. És midőn szerencsésen el-
jutott sátraihoz, magához hívta az ott időző keresz-
tény kereskedőket és tudakozódott náluk a hit felől. 
Azok pedig mondák neki, hogy csak a keresztség 
által lesz tökéletessé. És Evangéliumot kapva tőlük, 
íme, leborul előtte minden nap és most hozzám 
küldve azt kívánja tőlem, hogy hozzá menjek, vagy 
papot küldjek, aki megkeresztelje. A böjt felől is 
kérdez, azt állítva, hogy «nekünk húson és tejen 
kívül más táplálékunk nincsen; hogy böjtöljek hát?» 
Azt is mondta továbbá, hogy kétszázezerre rúg azok 
száma, akik vele együtt hivőkké lőnek. A katholikos 
visszaírt a metropolitának, azt mondván neki, küld-
jön hozzá két személyt, egy papot és egy szerpapot, 
és velük együtt oltári szereket, és elmenvén keresz-
teljék meg azokat, akik hivőkké lettek, és tanítsák 
meg őket a keresztény szokásokra. Ami pedig a 
krisztusi böjtöt illeti, tartózkodjanak a húsevéstől és 
csakis a tejivást engedjék meg nekik, ha, amint 
mondják, böjti eledelek nem kaphatók hazájukban». 

Ez az elbeszélés eléggé mutatja, hogy a keresz-
ténység elterjedésében a perzsa keresztény kereske-
dőknek igen nagy részük volt. Látjuk továbbá azt 
is, hogy a török-tatár népek lelki gondozása ebben 
a korban még a merw-i püspök hatáskörébe tarto-
zott, úgy hogy fel kell tennünk, hogy a XI. század 
elején sem Kasgar, sem pedig Szamarkand még nem 
voltak érseki székek, mert különben az uigur khán 
azokhoz fordult volna. 

Az uigur fejedelem megtérésének híre nyugatra 
is eljutott. De amint igaz, hogy «fama volando eres-
eit», úgy ez egyszer az történt, hogy a hosszú uton 
a megtért khán históriája egészen eltorzult és fan-
tasztikus mendemondává változott, amelyben a feje-
delemből Joannes presbyter lett, akinek birodalmát 
valamiféle idiosyncrasis folytán, egyszerre csak Aet-
hiopiában kezdték keresni. íme, ez a száraz tényál-
lás «János pap» középkori meséjében.3 

1 János katholikosnak. 
2 A kiejtés nem bizonyos; í rva: krjí>. 
8 Erről 1. Assemani, Bibi. Or. III, 2., pp. 483 seq. Oppert, 

Der Presbyter Johannes in Sage und Geschichte 2 Berlin, 1870-

150 fényesen berendezett szobával, 
különlakosztályokkal,alegmagasabb 
igényeknek megfelelően felszerelve. 

S z o b á k 4 k o r o n á t ó l . 
A szálloda éttermeiben kolozsvári KÓR0DI GYULA esténként 
hangversenyez. — Pilseni sör. Teljes pensio II koronától. — 
Elsőrendű borok. — Sürgönycím : PALACEH0TEL, Budapest. 

Falace Szálloda 
Budapest, üákóczi-uf 43. sz. 
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Volt-e a fejedelem megtérésének mélyebb hatása, 
nem tudjuk. Az uiguruk dicsősége különben sem tar-
tott sokáig. 200 évvel később a mongolok hordái 
legázolták Ázsia nemzeteit és jó formán tabula rasa-t 
csináltak az alávetett nemzetek jobb sorsra érdemes 
múlt jából . 

Legyen szabad ez alkalommal a mondot takhoz 
egy önkényt kinálkozó reflexiót fűznöm. A Gondvise-
lés négy rokon turáni népet részesített abban a ke-
gyelemben, hogy Krisztus hitét megismerjék. A leg-
elsők voltak a bolgárok, akik Boris uralkodása alatt 
(852—888) keresztelkedtek meg, 864-ban. Következ-
tek a magyarok Szent István idejében, valamivel 
később az uigurok, végül pedig, a XII. században, a 
finnek. Mind a négy nép más és más keresztény 
egyházhoz csatlakozott: a bolgárok a görög keleti, 
az uigurok a nesztoriánus, a finnek svéd befolyás 
alatt a lutheránus egyházhoz. Csak a magyarok na-
gyobbik része vallja magát katholikusnak. És lám, 
annak dacára, hogy még mai napság is folyton ócsá-
rol ják a «nemzetközi klerikalizmust», a magyarság 
az egyedüli keresztény turáni nép, amely nemzeti-
ségét és önálló állami létét meg tudta őrizni. A bol-
gárok beolvadtak a balkáni szláv tengerbe és ma 
már nem sorozhatok a turáni népek közé. Az uigu-
rok teljesen letűntek a világtörténelem színpadjáról , 
a finneket pedig szemünk láttára fojtogatja az orosz 
medve. Bizony, nem a magyarokon mult, hogy nem 
jutottak e testvérnemzetek sorsára! Áldassék első 
szent királyunk dicső emléke, aki Szent Péter szik-
lájához láncolta nemzetünk hajóját és részeseivé tett 
minket annak a regeneráló erőnek, amely a katho-
likus egyházból minden időben kiáradt. 

Kmoskó Mihály dr. 

Adatok Nagy Konstantin császár egyházi 
lovagrendjének történeléhez, i. köziem. 

Az egész katholikus világon illő fénnyel s pom-
pával megült s még egyre folyó Konstantin ünnep-
ségek, amelyek a milviusi győzelem 16-ik centená-
r iumának jegyében folynak, mely tett — V.Daruy szavai 
szerint — méitán a világtörténelem legnagyobb tör-
vényalkotásának tekinthető, akarva nem akarva elő-
térbe helyezik a nagy császár fenkölt alakját is. S mi-
velhogy ő nemcsak a szigorúan vett katholikus világ-
nézetnek egyik jelentékeny felvirágozta tója, hanem 
az egész emberiségnek jótevője is, ezért jogosan fog-
lalkoznak a Ponte Molle-i diadal 1600.-ik évfordulója 
alkalmával az akatholikus, a többi vallásfelekezetek, 
sőt még a magukat «vallástalan»-oknak nevező egyé-
nek is Konstantinnal s viselt dolgaival.1 

Mivel a nagy császár későbbi uralkodásának, az 
1 V. Duruy: «Histoire des Romains», Paris 1876, 

VIII. 61. — V. ö. különösen E. Schwartz, freiburgi philo-
logus müvét : «Kaiser Constantin und die christliche Kirche». 
Leipzig, 1913. 

ő katholikus meggyőződésének folyományaképen, bár 
tévesen, egy keresztény egyházi lovagrend alapítását is 
tulajdonít ják, amely sok viszontagság után egészen 
napja inkra is fennmaradt , s amely különösen Olaszor-
szág előkelő, hithű katholikus családainál igen nagy 
tiszteletnek örvend, s amelynek létezéséről tudtom-
mal e folyóiratban még nem igen esett szó, a Kon-
stant in- jubi leumra való tekintettel elég aktuális ezzel 
annál is inkább foglalkozni, mer t Őszentsége még 
nem is oly rég teljesen újjáalakítva ennek százados 
statutumait ismét a szereplő kiváltságos lovagrendek 
sorába iktatta. 

A ha jdani byzanci császárok kegyükkel valóban 
fejedelmileg viseltettek a rend iránt, a középkor s 
ú jkor pápái ismételten kitüntetésekkel s kiváltságok-
kal halmozták azt el. Európai keresztény szuverénjei, 
ezek közül különösen II. Ferd inánd (1619—1637) 
német császár örömmel nyújtotta az állam garan-
ciáját s esetleges védelmét annak támadói s ellen-
ségei ellen. 

A nevezett rend előbb leginkább «Militia anye-
lica», «Ordo anyeli aureh néven szerepelt a külön-
féle századok okmányaiban ; ma pedig «Sacro mili-
tare ordirte Constantiniano di S. Giorgio» néven ismeri 
a heraldikai irodalom.1 

A «Szent György-ről nevezett konstantini egy-
házi lovagrend» mai szervezete és tagoltsága a kö-
vetkező. 

A rend élén a főmester áll. Ezt a méltóságot 
jelenleg Caserta gróf tölti be, az 1860 óta detronizált 
Bourbon Sicilia-i királyi házból. A rend folyó ügyeit, 
a főmester mellett levő úgynevezett nagy praefectus 
végzi, illetve látja el. 0 egyszersmind az egész rend-
ben a második főméltóság viselője. O alá tartozik 
közvetlenül a rend nagypriorja, a priorhelyettes, a 
nagy inquisitor, a nagy kancellár s végül a rend 
nagy alamizsnása (kincstárnok). Mindezen méltósá-
gok külön-külön önálló hatáskörrel rendelkeznek; s 
mindezek dacára közvetlenül mégis a nagypraefec-
tusnak felelősek. 

1 A terjedelmes heraldikai irodalomból a rendre vonat-
kozólag csak a következő műveket, illetőleg tanulmányokat 
emelem ki : G. Moroni : «Dizionario di erudizione storico-
ecclesiastica.» Venezia 1840, II. 77., XVII. 313. — G. Moroni 
leginkább P. H. Helyot: «Histoire des Ordres monastiques, 
religieux et militaires» Paris 1714-ben levő adatok alapján 
írta fenti művét. — G. A. L. Cibrario, «Deserizione storica degli 
ordini cavallereschi» Livorno 1904. Igen régi, de mindezek 
dacára igen kimerítő s bő adatokat nyújt F. Malzevo műve, 
amely 1575-ben Piacenza-ban jelent meg. Hézagosak a «Kir-
chenlexicon« I2 844 adatai, holott ennek igazán bőnek kellene 
lennie. — V. ö. még H. Prutz : «Die geistlichen Ritterorden.» 
Berlin, 1908. A. Battandier : «Annuaire Pontifical Catholique.» 
1913, XVI. 766—773. P. A. Pidoux : «Apropos de l 'Ordre Con-
stantinien.» — Rivista Araldica 1911, évf. 103—112; 182—184'; 
235—240. cimű tanulmányokat, illetőleg müveket. — «Sunto 
delle Constituzione del 'Sacro Mililare Ordine Constantiniano» 
cimű tanulmányt is a «Rivista Araldica» 1911, IX. évfolyam 
241—246. 
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Mivel Konstantin lovagrendje nem pusztán világi, 
hanem egyházi is, ezért a pápa a világi férfiak mellé, 
még egyháziakat is nevez ki. A rend b ibornok-pro-
tektori méltóságát jelenleg Ferrata biboros viseli. 

A rend tagjait úgy világiak, valamint egyháziak 
is képezik különféle rangfokozatokban. Ezek pedig a 
nagykeresztesek, díszlovagok, középkeresztes lovagok 
(komturok), érdemlovagok, első- és másodosztályú 
lovag káplánok, első- és másodosztályú érdemlovag-
káplánok, és végül szolgálatban levő vagy szolgálatot 
tevő lovagok. Azon nagykeresztesek száma, akik az 
«Eccellenza» címet is viselik, 50-ben van megál-
lapítva, azon 50 válogatott vitéz tiszteletére, aki-
ket Konstantin császár a Labarum őrzésére neve-
zett ki.1 

A rendi s tatutumok szerint a valóságos első 
osztályú lovagkáplánok száma csak 30, a másodosz-
tályúaké pedig csak 12 lehet. A lovagrend többi 
fokozatainak tagjai nincsenek számhoz kötve, azok 
tetszés s é rdem szerint nevezhetők ki. A nagykeresz-
tesek méltósága legelső sorban a Bourbon-Szicilia-i 
és az Este-ház hercegeinek van fenntartva, de ezeken 
kívül e méltóságot oly más uralkodó családok tagjai 
is megkaphat ják, akik kiváló szolgálatokat tettek az 
egyház ügyének. Ugyanez áll a katholikus főnemes 
családok nőtagjaira is. Ők is viselhetik a nagykereszt 
méltóságát. A díszlovagoknak kinevezésük előttlegalább 
is négy apai és ugyanannyi anyai ágon levő nemes 
őst kell kimutatni . Az érdemlovagok közé oly nem 
nemesek is felvehetők, akik úgy társadalmi állásuk, 
kiváló szolgálataik és hithűségük révén erre érde-
meseknek tart a rendnek nagymestere. Ugyanez áll 
a nem nemes, de magasabb egyházi s tudiumokat 
végző klerikusokra s felszentelt lelkészekre is. Ők is 
kinevezhetők érdemlovag káplánoknak. A nem spe-
cifikus egyházi lovagrend fokozatainak jelvényei, ki-
tüntetés s elismerés gyanánt adhatók oly főnemes, 
valamint nem nemes polgárság nőtagjainak is, akik 
úgy az egyház, valamint annak közintézményeiben 
tevékenyen működtek. 

A rend lovagjainak kötelességei ha jdan ta egé-
szen mások voltak, mint manapság. Míg a Konstan-
tin-féle egyházi lovagrend ha jdanta egy valóságos 
egyházi lovagrend volt, amelyben a szerzetesi inten-
ciók a lovagi erényekkel egy szoros kapoccsá forr-
tak össze, s a rendi tagok Szent Basilius regulája 
szerint éltek, amely rend a keleti egyházban még ma-
napság is szépen virágzik, addig a Konstantin-féle 
lovagrend jelenlegi tagjai csak egy kimondot tan er-

1 D. G. Moller: «Dissertatio de labaro etc » Altdorf, 
1696. F. X. Kraus: «Realencyclopäiie der christlichen Alter-
tümer.» Freiburg, 1882. II. 259. — Desroches : «Le Labarum.» 
Paris, 1894. — J. M. Ravel-Chapuis : «Dissertation sur le Laba-
rum.» Frogny, 1899. — K. M. Kaufmann: «Handbuch der 
christlichen Archäologie.» Paderborn, 1905, 600. — Bratke: 
«Das Monogramm Christi auf dem Labarum» 1891. — «Kir-
chenlexikon» VII. 1276. 

kölesös, s teljesen katholikus világnézetű, az apostoli 
szentszékhez igaz hűségű, s végül a rend íőmestere 
iránt teljes odaadású életre kötelezi katonáit.1 Az 
utolsó passzus merően idegen, úgy a pápai, valamint 
a többi állami lovagrendek statútumaiban. Ilyen, vagy 
ehhez hasonló kitétel seholsem található a lovagren-
dek szabályzataiban. Egyetlen lovagrend sem köve-
teli tagjaitól, hogy teljes és feltétlen odaadással 
viseltessenek rendi fejük iránt. 

A Konstantin-féle egyházi szervezetű lovagrend 
keletkezésekor legelső sorban a szent szabályok pon-
tos s lelkiismeretes betartása révén az önmegszen-
telést tűzte k i ; másodsorban az élet s halált megvető 
harcot hirdette a katholikus vallás támadói s ellen-
ségei el len; végül pedig a hitnek minél nagyobb 
körzetben való, szeretetteljes terjesztését s védelmét 
tűzte ki feladatául. Manapság a Konstantin-féle egy-
házi lovagrend is, a többi egykoron kimondott egyházi 
lovagrendek mintá jára (Johanniták, Máltai lovagok, 
Szentsír lovagjai stb. stb.) egy inkább általánosnak 
mondha tó célt tűz ki feladatul, mely leginkább a 
szent kereszt megdicsőítésében, a katholikus vallás 
terjesztésében s védelmében merül ki, egy tiszta er-
kölcsű, hithű, buzgó katholikus világnézet lelki kiala-
kulása révén. 

A rendi lovagok hivatalos ruházata egy égszínkék 
díszkabátból áll, melynek ha j tókája fehér szinű, gaz-
dag leveles diszű aranyhímzéssel. Ehhez még egy 
ugyanolyan szinű körgallér is tartozik. A ruházatnak 
gombja i aranyból valók, s valamennyin a jól ismert 
K o n s t a n t i n - m o n o g r a m m díszeleg. A keresztalakú 
monogramm azonban egy kissé kiemelkedik a térből 
s bíborszínű emailból van készítve. A kereszt végei 
stilizált l i l iomokban végződnek. A sarkokban elosztva 
e betűk láthatók I, H, S, V, mint az In hoc signo 
vinces = Toáxíp víxa szavak rövidítése. A keresztet 
azonban ezen kívül épen a középen metszik a X és 
P betűk olyképen, hogy a P a kereszt merőleges 
szárával egy vonalban, a X-nek szárai ellenben a 
metszés által képzett négy szögön jóval túl is kinyúl-
nak. A kereszt felső két szögében ezeken kívül még 
a görög A és ö aranyból készült betűi is láthatók. 
A díszkabát vállain levő epaulett-ek, a lovagi rang-
fokozatok szerint váltakoznak. A lovagcsizmák fehér 
bőrből vannak készítve, melyeket fent a szárak 
végén egy arany sáv szegélyez. A lovagok kardja 
arany markolattal és gazdag művű szintén arany 
kosárral bir. A lovagkalap francia módra kétvégű, 
szine fekete, gazdag fehér toll dísszel ékes. Ehhez 
tartozik még, mint rendi jelvény a fent leírt arany 
foglalatú Konstant in-monogramm. Az első osztályú 

1 Vacat-Magenot : «Dictionnaire de théologie catholique». 
Paris, 1899, II. 455. — F. Vering : «Lehrbuch des katholischen, 
orientalischen u. protestantischen Kirchenrechts.» 3. kiad. 
Freiburg, 1893. 972. o. — Silbernagl-Schnitzer : «Verfassung und 
gegenwärtiger Bestand sämtlicher Kirchen des Orients.» 2. ki-
adás. Regensburg, 1904, 46. «Kirchenlexikon» II. 1. old. 
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lovagkáplánok eme jelvénye felett, még egy aranyból 
készült korona is látható, amely a monogrammal 
egybe van forrasztva; az egész jelvényt égszinkék 
szalagon hordják, a bal mellen. Az érdemlovagok 
jelvénye egy kissé elüt a többitől, amennyiben az 
említett arany korona felett még lovagi emblémák 
is láthatók. Ez is égszinkék szalagon függ, de nem 
a mellen, hanem a többitől eltérőleg a nyakon lesz 
hordva. A rendnek magasabb osztályú tagjai a jel-
vényt egy valamivel szélesebb szalagon hordják a 
jobb válltól lefelé a bal csípőig. Náluk azonban a 
kereszt alsó részén, a sárkányt ölő Szent György 
filigrán dombormű szobrocskája is látható. A lovag-
rend nagykeresztesei a rendi jelvényt Konstantin-
monogrammokból összeállított díszes, aranyból készüli 
nyakláncon hordják. Valamennyi lovagi fokozatok 
tagjai a magasabbak aranyból, az alacsonyabbak egy 
ezüstből készült csillagot is viselnek, amely teljesen 
hű mása a ruhagombok domborműveinek.1 

A rendnek egyházi tagjai ezeken kívül még igen 
sok kiváltságokban is részesülnek, amelyeket legin-
kább a régebbi pápák adományoztak nagyrabecsü-
lésük elismeréséül a rendnek. Ugy az egyházi nagy-
keresztesek, valamint a vice nagypriorok egy fekete 
szinű talárt hordhatnak karmazsinvörös gombokkal 
s szegéllyel. Továbbá egy ugyanilyen szinű arany-
rojtu cingulumot, egy lilaszinű mantillát, s egy négy-
szögű karmazsinvörös birétumot is. Ezeknek homlok-
oldalon azonban a Konstantin-monogrammmal és 
két felől az A és Q aranyhímzésű betűkkel is kell, 
hogy bírjanak. A nagypriornak joga van a lilaszinű 
talár, a karmazsinvörös mantilla, ugyanilyen szinű 
s bársonyból készült birétum, valamint az előbb 
említett rendi jelvények viselésére. Ugy az egyházi 
érdem-, valamint a díszlovagok feketeszinű talárt, 
égszinkék szinű selyemből és arany rojtokból össze-
állított cingulumot hordanak. Mantillájuk anyaga 
selyem, színe pedig égszinkék. Birétumuk színe kék 
az ismert Konstantin-féle monogrammal. A mindkét 
osztályú lovagkáplánok ugyanezt a viseletet hordják, 
csak birétumuk selyem anyagú. Egyházi funkcióknál 
a lovagrend valamennyi egyházi tagjai violaszinű 
talárt, ugyanilyen birétumot és mozetta-t viselnek a 
Konstantin - monogrammal, amelyet a bal vállról 
függve hordanak. A többi szokásos rendi jelvényeket 
magától értetődőleg nem viselik az egyházi férfiak. 

Síöhr Géza Ker. János. 
(Folytatjuk.) 

1 Th. Briegner: «Konstantin der Grosse als Religions-
politiker» Gotha, 1880, 38. Kraus: «Realencyklopädie.» II. 224, 
412. «Kirchenlexikon» VIII. 1777. 

B u t o r v e v ő k f i g y e l m é b e . Mielőtt bútort venni óhajt, 
figyelmébe ajánljuk a katholikus körök által szivesen felke-
resett Kovács Mihály butorraktárát (Budapest, VII., Ovoda-u. 
44. sz.), mely cég kivánatra készséggel küldi meg ingyen 
és bérmentve legújabb képes árjegyzékét. 

Q 0 
V. K Ö N Y V K R I T I K A zn 

A r b e i t e n u n d n i c h t v e r z w e i f e l n . Kivonatok 
Th. Carlyle gondolataiból. Németre átdolgozták Maria 
Kühn és A. Kretzschmar. Langwiesche, Düsseldorf 
und Leipzig. M. T80. 

Divatos nagy gondolkodóink, akiket a megnőtt 
emberiség pedagógusainak tartanak, elég ismertek ma-
gyar olvasóközönségünk előtt : Foerster, Maeterlinck, 
maga Carlyle is, akinek gondolataiból épen a fent 
jelzett munka nyomán Munka és Hit cimen Benedek 
Marcell szépen fordított egy kis füzetre valót (Magyar 
Könyvtár 590—591. sz.). A Langwiesche cégnek Íz-
léses, «Die blauen Bücher» vállalatából való a jelzett 
219 oldalas kötet, mely a címben Arbeiten u. nicht 
verzweifeln (Munka és Hit) fejezetein kivül Männer 
und Helden, Falsche Wege und Ziele, Schweigen (a 
Carlyle-féle híres és sokszor emlegetett Silence end 
Secrecy kivonatos fordítása) cimek alatt közli Car-
lylenak olyan világos, mély, cicomátlan gondolatai-
ból a legszebbeket, a keresztény gondolkodás előtt 
is helytálló gondolatokat. Németországban e kiadást 
határtalan lelkesedés fogadta, ma már a 150. ezer 
járja, s azon sok nyilatkozat közül pedig, amelyeket e 
gyüjteményrőlNémetországvezető emberei írtak,álljon 
itt csak egy: «Das Buch soll auf meinem Schreibtisch 
liegen bleiben, damit ich es immer zur Hand habe 
und immer wieder darin lesen kann. Es ist eine 
Ehre für unsere Zeit, dass ein solches Buch seine 
Leser findet.» Vajha abban a korban, mely roppant 
gyengüléseket mutat az élet valódi értékeinek meg-
ismerésében, az élet feladatainak, mint emberi köte-
lességeknek felfogásában, sokan olvasnák nálunk is 
Carlylenak szép gondolatait és lelkesednének vidám 
s erőteljes életfelfogásáért. W. 

I m á d s á g o s k ö n y v egyszersmind kalauzul a lelki 
életre a tanuló ifjúság számára. Készítették : Sik Sán-
dor és Schütz Antal kegyesrendi áldozópapok. Buda-
pest, a Szent-István-Társulat kiadása, 1913. Ára 2 80 K. 

Minden katecheta tapasztalatból tudja, hogy a 
vallásoktatás eredményének fokmérője az ifjúság val-
lási gyakorlata. Vallásoktatásnak és vallásgyakorlat-
nak szoros összefüggésben kell lennie egymással, 
mert csak így lehet valakit öntudatos ker. kath. 
életre nevelni. Sok gondot okoz sokszor, mily ima-
könyvet adjunk a tanuló ifjúság kezébe, t. i. olyant, 
amely az ő sajátos viszonyuknak megfelel. 

Ezen előttünk levő imakönyvet oly emberek 
szerkesztették a tanuló ifjúság számára, akik köz-
vetlen tapasztalásból, mint vallástanárok, tudják, hogy 
mire van szüksége az ifjúságnak lelki életük kifej-
lesztésében. 

A szerzők kilenc részre osztották az imakönyvet. 
I. Közös imádságok. II. A nap megszentelése. III. 
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Szentmise-ájtatosságok. IV. A szentségek. V. Imádás. 
VI. A keresztény jellem. VII. Az ifjúság pártfogói. 
VIII. Az egyházi év. IX. Énekek. 

A tanuló ifjú életének minden körülményeire 
talál ezen imakönyvben imádságokat, elmélkedéseket, 
útbaigazítást az igazi keresztény élet számára. Hosz-
szadalmas volna e helyen az egyes részek ismerte-
tésével foglalkozni, mindazonáltal különösen ki kell 
emelnünk azon részt, amely a «keresztény jellemről» 
szól (331—423 11.) Lelki erőre, következetes edző 
munkára buzdítják a szerzők az ifjút, számos útmu-
tatással, miként lehet elérni azt, hogy elmondják az 
emberről, «ez keresztény jellem». Keresztény jellemre 
pedig az lesz szert, aki Krisztust követi, s aki ezen 
az uton lassan-lassan Isten kegyelmével kialakítja 
magában az Úr Jézus képmását. 

A szentségekről szóló részt olvasva, gyönyörű 
előkészületeket találunk, hogy az ifjúság azokat minél 
méltóbban vegye fel. 

Az egyházi év keretében megismerkedik az ifjú 
az egész katholikus liturgiával. A latin liturgikus 
imákat magyar fordításban is hozták, tudva azt, hogy 
értelmiségünk mily járat lan szertartásaink jelentésé-
ben. S ha az ifjú az iskolában ismeri meg azok 
jelentőségét, mily buzgón fog majd felnőtt korában 
azokon részt venni, még akkor is, ha a liturgia nyel-
vét már rég elfelejtette. 

Szerzők kiváló munkát végeztek. Az iljúság neve-
lőin, a vallástanárokon most a sor, hogy ezen ima-
könyvet tanulóik kezébe adják. A legjobbat ajánljuk 
azok között, amelyek használatban vannak, a legszebb 
lelki sikereket érhetjük el vele. Fiat. (t.) 

VI. KATHOLIKUS VILÁGSZEMLE 

Olaszország. 
Jubileumi templom építése Milanóban. ANagy-

Konstantin-jubileum emlékére Milanóban, ahol a császár 
az egyház szabadságát biztosító rendeletét kibocsátotta, 
egy emléktemplomot állítanak a szent kereszt tisztele-
tére. Az új templom alapkövét vasárnap helyezte el 
Ferrari biboros, milano-i érsek. Ez alkalomból a mila-
noiak sürgönyileg üdvözölték a Szentatyát. 

Svájc. 
A Szent-Bernáthegyi hospit ium mai jelen-

tősége. Mióta e sorok írója a Szent-Bernáthegyen meg-
fordult és folyó évi július végén hózivatarban ért fel a 
liospitiumba (2472 méter a tengerszine felelt), azóta 
belátta azt, mit sok, távolálló ember nem lát be, hogy 
a Szent-Bernáthegynek ma is még megvan a maga 
jelentősége, főleg a 7 hónapig tartó télen át. A Szent-
Bernáthegy ugyanis a svájci délnyugati Alpoknak mái-
évezredek óta használatban levő hágója és átjárója, 
amelyen át a vándor nagyobb fáradság nélkül gyalog 
juthat át Svájcból (Martigny) Olaszországba (Aosta) és 
viszont (Martigny-ból fel 12 óra, Aostából 8 óra gjra-
log), de amely hágó mindamellett veszélyes, mert még 

nyáron is gyakran napokig tartó hózivatar dühöng fenn 
a hegyekben a hospitium körül, a téli hónapokon át 
pedig a kocsiposta (autóbusz) is szünetel és hetenként 
csak egy lovasposta megy fel a liospitiumhoz a svájci 
és az olasz oldalról. 

A Szent-Bernát hospitium mai főjelentősége az, 
hogy 300 utas éjjeli befogadására van berendezve a ho-
spitium, amelyben 12 ágoston-rendi kanonok és 7 szolga 
áll az utasok rendelkezésére és pedig ingyen ; kötelező 
fizetés nincsen. 

De azért nemcsak olyasféle katholikus betérő-
vendéglő a Szent-Bernáthegyi hospitium, hanem annak 
tagjai és hű kísérőik, a szentbernáthegyi kutyák, hó-
zivatarban eléjök is mennek az utasoknak és még elég 
gyakran mentenek meg elalélt utasokat. 

Ennek legújabb bizonyítékát egy legújabb ilyen 
esetben látjuk. Egy Dawson nevű angol turista a mult 
héten Martigny-bői gyalog indult a Szent-Bernáthegyre, 
amelyet mostanában hó borít és már eljutott a Vallée des 
Morts-ig, a hospitiumtól félóra távolságra, amikor a hátra-
levő utat nem a biztos kocsiúton tette meg, hanem arról 
letérve, a sziklák közt egy rövidebb uton akart, a nagy 
hó dacára, eljutni a hospitiumhoz, de alig tett 200 
méternyi utat, amikor egy jég és friss hó által eltakart 
szakadékba esett bele és lábficamodást is kapva, nem 
tudott mozdulni sem helyéről. Ez a helyzete órákon át 
tartott, míg végre a kolostornak egyik kutyája, amely, 
úgy látszik, megszimatolta az idegent a félórai távol-
ságból is, ott termett és a már elalélt utast meleg 
lehelletével felélesztette, majd pedig visszaszaladván a 
hospitiumba, csaholással közölte felfedezését a hospi-
tium lakóival, kik azonnal a kutya után siettek és meg-
találták Dawson-t és a hospitiumba vitték át, ahol pár 
nap alatt megerősödvén, autón visszatért Martigny-be. 

A hospitiumnak költségeit az utasok önkéntes ado-
mányai nem fedezik, azért évenként könyöradományo-
kat is gyűjtenek a hospitium szerzetesei részére és 
Wallis kanton is hozzájárul némi segéllyel. 

Franciaország. 
Még egy kongresszus , amely m e g akarja csi-

nálni a laikus morált. Szeptember 22-én nyilt meg 
Párisban az antiklerikális irányú «Jeunesses Laiques» 
nevű egyesületnek kongresszusa Lucien V. Meunier el-
nöklete alatt. A hirhedt exkarmelita Loison-nak fia, Paul 
Hyacinthe Loison, volt az első szónok ; bejelentette, hogy 
a tiszteletbeli elnökséget a többi közt elvállalták E. Combes, 
Anatole France és Jaurès (barátok az egyházellenesség-
ben !) is, és javasolja, hogy Zolának a napokban elő-
került szobrára helyezzen az egyesület pálmát. Főtanács-
kozási lárgya a kongresszusnak az erkölcsnek a vallástól 
való teljes függetlenítésének kérdése és egy laikus erkölcs-
tan alapelveinek megállapítása volt. Bancel előadónak 
javaslatára a kongresszus, a beérkezett vélemények alap-
ján, ezen napirendben állapodott meg: 

«A kongresszus megfontolva azt, hogy az erköl-
csösség az emberi haladásnak koronája, szükségesnek 
jelenti ki egy az ész követelményeivel összhangban 
álló erkölcsi törvény megalkotását. Ennek az erkölcsi 
törvénynek három, egészen emberi vezéreszmével kell 
birnia: 1. szükségessége az egyénre nézve, ki azt tisz-
tán emberi módon valósítsa meg; 2. a felebarát szere-
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tete; 3, az emberek szolidaritása. Az erkölcstan tisztán 
laikus legyen és még a metafizika leple alatt se támasz-
kodjék a vallás tekintélyére. Mint elvére nézve észelvi, 
módszerében pedig pozitív és tudományos, főleg abban 
lóg állani, hogy az akaratot kiképezze egy általános elv 
segélyével, amely a mai felfogás mellett az igazságosság 
és a szolidaritás fogalmából volna meríthető.» 

Jó urak ! miért komédiáznak ? Határozati javaslat-
tal — még az autonom erkölcs keretén belül is — nem 
lehet új erkölcstant és új erkölcsi elvet megteremteni. 
Ehhez valamivel több kell: a lelkiismeretet bűn terhe 
alatt megkötni tudó fensőbb hatalom. Ezen hatalom 
nélkül az állam gyárthat törvényeket, melyeket csak a 
legalitás máza és a büntető kartól való félelem bizto-
sít; e hatalom nélkül a társadalom és annak egynéme-
lyik kongresszusa pedig illem-kódexet gyárthat és ahhoz 
hozzátálalhatnak igazságossági, szolidaritási motívumo-
kat is, amelyek felett azonban nevetni fog minden kis 
és nagy bűnös, még az új erkölcs papja is. 

Nincs k ö z e l e d é s a Vatikán felé. Némely francia-
országi és Franciaországon kívüli katholikus lap állan-
dóan azt kürtöli világgá, hogy a francia kormány és 
Poincaré miniszterelnök közeledni kívánnak a Vatikán 
felé és hajlandók volnának a Szentszékkel konkordátu-
mot kötni. Ez persze olyan önáltatás és álmodozás, 
melynek semmi alapja sincs ; a Franciaországban mind-
jobban duló nagy vallástalanságot és erkölcstelenséget 
tekintve, a helyzet egyelőre nem jobbra, hanem csak 
rosszabbra látszik fordulhatni. 

De a folytonos híradás a Vatikánnal való tárgya-
lások küszöbön álltáról a francia antiklerikálisokat 
mégis zavarba hozta és azért hévvel tiltakoznak az ilyen 
közeledés ellen. 

Szeptember 23-án a «Jeunesses laiques» egyesület 
kongresszusán több szónok foglalkozott e kérdéssel. 
Rosier ellenzi a konkordátum megújítását, mert az egy-
ház úgyis kiváltságos helyzettel hir a szeparációs tör-
vény folytán. G. Hubbard már tovább menve, az eddigi (?) 
defenzíva helyett offenzívát ajánl a klerikálizmus ellen ; 
azt javasolja, hogy el kell az egyháztól a most általa 
ingyen használt templomokat venni, mert ezek a nem-
zet tulajdonát teszik. Ez lesz a felelet Barrés ak-
ciójára a templomok érdekében. Hubbard-nak fana-
tikus indítványát az óvatosságra és mérsékletre intő 
Bruon előadó felszólalása dacára a kongresszus magáévá 
tette, és elfogadott egy napirendet, mely szerint tilta-
koznak a köztársaság és a pápa közt megkezdődő tár-
gyalások felvétele ellen és mozgalmat fognak indítani az 
iránt, hogy a szeparációs törvények csalárd szövegezésű 
4. §-ából folyólag áruló módon az egyháznak átengedett 
templomok a nemzetnek adassanak vissza. 

Ugyanezen kongresszusi ülésen egy másik előadó 
a klerikálizmusról és militárizmusról beszélt és azt állí-
totta, hogy a 3 éves szolgálati időt a klerikálisok sza-
vazták meg. A klerikálizmus egyúttal sovinizmus is. 
Majd a többi közt ezeket mondta : «A haza helyébe a 
humanitást tesszük. így mi is patrióták vagyunk». 

Hogy a francia kormány a Canossá-ba járás vádja 
alól magát tisztázza, Barthou szeptember 27-én Aix-les-
Bains-ben a közoktatási liga bankettjén tartott beszéd-
jében becsületszavára kijelentette azt, hogy sem az ő, 
sem Poincaré, sem Briand kormányelnöksége alatt 

semmiféle kezdeményező lépést senki sem tett a szepa-
rációs törvény hatályon kívül helyezése iránt és az egy-
ház és állam régi viszonyának helyreállítására ; a beszéde 
végén felszólította azokat, kik az ellenkezőt vélik tudni, 
hogy szólaljanak fel a kamara vagy a szenátus ülésén. 

Kathol ikus zárdából s zabadkőműves páholy. 
Epinal városban a páduai szent Antalról nevezett férfi-
kongregációnak szép zárdája volt, mellette gyönyörű 
templom és altemplom (crypta). Az 1 millió 400 ezer 
frankot érő zárdát a hírhedt liquidator, Duez (kiről az 
Univers gúnyosan megjegyzi, hogy jelenleg Cayenne-
ben nyaral — a börtönben!) 350.000 frankért eladta az 
izraelita vallású Bernheim-nek, ez pedig 50.000 frank 
nyereséggel eladta a franciaországi Grande Logenak. 
A Grande Loge elhatározta, hogy a páholyüléseket a 
régi zárdatemplomban fogják megtartani, a szabadkő-
műves liturgiát pedig a kriptában. 

Francia protektorátus egy albán törzs felett. 
A párisi Patrie című lapban J. Baillieu l'elhivja a 
franciák figyelmét arra, hogy Albániában van egy albán 
katholikus törzs, amely nem áll Ausztria, hanem Fran-
ciaország protektorátusa alatt. Ez a miriditák törzse 
amely körülbelül 25.000 emberre tehető és az orosci-i apá-
tot (abbas nullius) ismeri el egyházi fejének. E felett 
a törzs felett, mikor még török uralom alatt állott, a 
francia àllam^gyakorolt protektorátust, csak úgy, mint 
Macedonia katholikusai felett is. Mivel azonban a 
szeparáció miatt a francia állam minden érintkezést 
megszakított az egyházzal, alig hihető, hogy ezen európai 
népek felett a francia állam a protektorátust továbbra 
is gyakorolja. 

Baillieu-nek igaza van, de azért kérdés az, hogy nem 
fog e radikális köztársaság mégis egyházprotektor lenni. 
Ázsiában és Afrikában még ma is vindikálja a francia 
állam a maga részére a katholikusok felett való pro-
tekturátust. 

Német-Birodalom. 
Az «Evangelischer Bund» ezévi közgyűlése . 

A Róma ellen való állandó harcra tüzelő «Der Evan-
gelische Bund» az idén Görlitz-ben (Porosz-Szilézia) 
tartotta meg évi közgyűlését. A megnyitó beszédet szep-
tember 27-én Bussmann superintended mondotta. Buss-
mann előadja, hogy a Bund-ot 1887-ben a «Kultur-
kampf» lecsendesedése után alapították azon célból, 
hogy védő és dacszövetkezése legyen a protestantizmus-
nak az ultramontán, jezsuitás szellem ellen. Idézi Lu-
ther szavait, hogy ő (Luther) bármikor kész volna meg-
ismételni wittenbergi azon cselekedetét, mikor a pápa 
dekretumait tűzbe vetette. Ma is ez a legjobb jelszó az 
Evangelischer Bund részére. Ok ezzel nem gyűlöletet 
hirdetnek és nem zavarják a felekezeti békét, mert nem 
akarják a pápát bántani, még trónját sem akarják fel-
égetni, sőt ők is tisztelik a pápát, mint a nagy kath. 
egyház fejét, tisztelik a kath. egyházat, amely «minden 
visszaélései és tévedései dacára» (sic!) mégis a val-
lási hit és élet nagy erői felett rendelkezik, baráti 
jobbot is nyújtanak minden kath. vallású honfitársnak, 
de nem lehetnek tisztelettel a pápa dekrétumai iránt, 
amelyek a pápa középkori uralmát akarják visszaállí-
tani, a toleránciát és a lelkiismeretszabadságot elitélik, 
mindent a legdurvábban legyaláznak, ami a protestán-
soknak szent. Nem lehetnek tisztelettel a kath. nagy-
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gyűlések iránt sem, amelyek állítólag ugyan sohasem 
foglalkoznak protestáns dolgokkal, de szakosztályaikban 
a protestantizmus missiós tevékenységében az új pogány-
ság terjeszkedését látják. És mikor a német birodalmi 
kormányzat ma inkább, mint valaha, még rá van utalva 
a centrum támogatására és a konzervatív párt a poli-
tikai cserekereskedés közben («beim Kuhhandel poli-
tischer Tauschgeschäfte») nem veszi észre az ultra-
montanizmus veszélyét, akkor kell lennie egy olyan 
intézménynek, amely a pápa dekrétumait elégesse, 
hiszen ezek a dekrétumok az evangelikus egyházat 
nem is akarják egyházként elismerni, és nem akarják 
megengedni, hogy a katholikus és evangelikus polgárok 
gazdasági harcokra közös, keresztény egyesületekben 
szervezkedhessenek. Erre a munkára nem a hivatalos 
egyházszervezet, hanem egy szabad szervezkedés, az 
Evangelischer Band való. Beszédének további folyamán 
felsorolja a Bund-nak érdemeit, legvégül pedig üdvöt 
kíván a Bund-ra, amely a végveszéllyel fenyegető ma-
terializmus ellen is harcra szólítja fel a protestantiz-
must. (No, ezt ugyan jól mondja. Hiszen a Bund épen 
a liberális protestánsoknak mentsvára, ezek pedig csakis 
formulában különböznek a materialistáktól : ezek a 
materialisztikus monizmus hivei, azok pedig a spirituá-
lisztikus monizmuséi.) 

Több más szónok után az osztrák Deutsch-Evang. 
Bund küldötte, Hochstätter lelkész üdvözölte a «nagy 
testvért». Végre az elnökség jelentései következtek, ne-
vezetesen az, hogy a jövő évi közgyűlést Niirnberg-ben 
tartják meg. Különös hangsúlyozással említette fel a 
referens azt, hogy a legfőbb egyházi hatóságok (az 
Oberkirchenrath, a Schlesisches Konsistorium és a bo-
roszlói egyetem evang. theol. fakultása) nem voltak kép-
viselve a közgyűlésen, már pedig — úgymond — «így nem 
győződhetnek meg személyesen arról, hogy milyen igazi (!) 
evangelikus szellem uralkodik e gyülekezetekben». 

J e z s u i t a í ró vá lasza H o e n s b r o e c h e x j e z s u i t a 
g y a l á z k o d á s a i r a . Nostiz Rieneck Róbert S. J. ismert 
nevű író tollából «Graf Paul von Hoensbroech's Flucht 
aus Kirche und Orden» (Kempten-Kösel) című munka 
jelent meg most a német könyvpiacon. Eddig a Jézus-
Társaság szótlanul tűrte Hoensbroech gróf gyalázkodá-
sait az általa elhagyott rend ellen. Nosliz Rieneck ki-
mutatja Hoensbroech-nek kilépése (1892) után írt (1893) 
első munkájából («Mein Austritt aus dem Jesuiten-
orden»), hogy akkor, mikor pedig még élénk emléke-
zetben élt előtte a rend szelleme, a legnagyobb elisme-
réssel nyilatkozott a rendről, a többek közt így : 

«A Jézus-Társaság nagyszerű intézmény ; csodála-
tos egységességgel, életerővel és sokoldalúsággal biró 
szervezet ; céljai a legmesszebbre szétágazók és, mivel 
a kereszténység céljainak irányába nyúlnak el, a leg-
nemesebbek, legmagasztosabbak, méltók lelkesedésre és 
szeretetre. Ezt én soha sem ismertem félre és nem is 
fogom.» 

De 1909-ben már kiadta mániákus jezsuita-gyűlö-
lettől izzó munkáját : «Vierzehn Jahre Jesuit», amelyben 
kigyót-békát kiált ugyanarra a rendre, a többek közt így: 

«A Jézustársaság szelleme az uralomvágy szelleme, 
a hazugságé és tettetésé, a mérhetlen önzésé, az em-
berek vagyona után való hírvágyé, és még inkább az 
emberek szabadsága és önállósága ellen való törekvés 

szelleme, a vallástalanság és az antikrisztusság szel-
leme.» Ezt a változást Hoensbroech ítéletében nem újabb 
tapasztalatok, nem mélyebb tanulmányok, hanem a 
gyűlölet őrlő munkája idézte elő, amely lelkiállapotá-
ban ijesztő torzképeket lát az egyházban és a Jézus-
társaságban. 

Nostiz-Rieneck másrészt bemutatja azt, mi az, amit 
Hoensbroech elvesztett, amikor a rendet (1892) és a 
kath. egyházat (1895-ben) elhagyta. A műnek ez a része 
a katholicizmusnak ékesszóló védelme. 

Hoensbroech lelkületére vall az a kijelentése, amelyet 
az evangelikus «Landeskirche»-be való belépése után 
tett épen ezen lépésére vonatkozólag : «Ezt a lépést ma 
már nem tenném meg ; de ép oly kevéssé fogom annak 
visszáját megtenni.» 

A németországi protestánsok is jól tennék, ha az 
ilyen kevéssé szavahihető pamfletíró műveit nem kap-
kodnák el, hiszen ez már nem is az ő emberük. 

A Görres-társaság idei közgyűlése . Szeptem-
ber 22-én nyílt meg Aschaffenburg-ban a katholikus 
tudósok egyesűietének, a Görres-Gesellschaft-nak idei 
közgyűlése, amelyen Dr. Schlör würzburgi püspök és 
János György szász herceg is megjelentek. A szeptember 
22-én tartott első nyilvános gyűlésnek főtárgya Hertling 
Frigyes báró, bajor miniszterelnöknek, az egyesület 
38 éven át (kezdettől fogva) elnökének, ünneplése volt 
az ő 70. születésnapja alkalmából. Az ünnepi szónok 
különösen azon érdemét emelte ki Hertling bárónak, 
hogy nehéz viszonyok közt megalapította a Görres-tár-
saságot, amely kis mustármagbói nagy fává nőve, ma 
már az összes tudományágakat felöleli. Hertling báró 
válaszában kijelentette, hogy a Görres-társaság tagjait 
áthatja az a tudat, hogy hit és tudás közt nem lehet ellen-
mondás ; ez ellen hiába hivatkoznak arra elleneseink, hogy 
a tudománynak feltevés-nélkülinek kell lennie. De felte-
vés nélküli tudomány nincsen ; hiszen minden tudományt 
meg kell előznie a mi gondolkodásunk megbízhatóságáról 
való feltevésnek, ez is feltevés, amelyet bebizonyítani 
nem tudunk. A Görres-társaság ezért egyrészt hűséggel veti 
magát alá az egyház tekintélyének a maga területén, 
míg a világi tudomány területén a szabad kutatás efvét 
védelmezi. 

A közgyűlés tudományos munkája a szakosztályi 
ülésekben (1. bölcsészet, 2. történelem, 3. természettud, 
4. archaeologia) folyt le, ahol neves szakemberek tar-
tottak előadásokat. 

Az archaeologiai szakosztályban Dr. Baumstark a Kon-
stantin-féle jeruzsálemi Szentsír-templomról értekezett, 
kimutatván azt, hogy a mai templom a Konstantin-félé-
nek nyomába lépett 616-ban, amikor a perzsák által fel-
gyújtott Konstantin-féle bazilikát újraépítették; épen ezért 
a Kostantin-féle bazilika eredeti alakja inkább csak iro-
dalmi feljegyzések alapján rekonstruálható. 

Ugyanezen osztályban János György szász herceg 
az ő 1912. évi egyptomi archaeologiai kutatásait ismer-
tette, bemutatva a talált régiségek fényképeit is. Érde-
kes ezek közt az eddigelé ismert legrégibb kopt baptis-
terium. A herceg bejárta a ni triai sivatag kolostorait is, 
Nubiában is felkereste az ottani régi keresztény telepek 
helyeit; ott talált ó-egyptomi templomokat is, amelyek 
keresztény istentiszteletek céljaira voltak átalakítva és 
freskókkal diszitve. 
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A münchen i orvosok a lourdesi csodákról . 
A münchen-kerületi orvosegylet folyó évi szeptember 
22-én tartott ülésében Dr. Ed. Aigner előadásának («Die 
Lourdesheilungen vom ärztlichen Standpunkt aus») 
meghallgatása után ezen határozatokat hozta : 

1. Dr. Aigner előadásából kitűnik, hogy sürgősen 
szükséges, hogy a német orvosok erélyesen és alaposan 
foglalkozzanak a lourdes-i kérdéssel, mivel a publikum 
szuggesztív befolyásolása gyors utánanézést követel és 
mivel, úgy látszik, egyáltalában nem tudományos esz-
közökkel járnak el Lourdes-ban. 

2. A kérdésnek nemzetgazdászati jelentőségére való 
tekintettel kívánatos volna, hogy a münchen-kerületi 
orvosegylet a kérdés állandó tanulmányozására egy 
bizottságot küldene ki. 

3. Végre kimondja az egyesület azon véleményét, 
hogy a német orvosi fakultásoknak kötelessége a Lourdes-
ban történő jelenségeket figyelemmel kisérni. 

A proponált érdeklődés és ellenőrzés ellen senkinek 
sem lehet kifogása; de a müncheni orvosok, úgy lát-
szik, már eleve kizárt dolognak tartják azt, hogy valódi 
csodákról lehessen szó Lourdes-ban. Csak vigasztalód-
janak; a nem igazi csodát mi sem kívánjuk, hogy cso-
dának tartsa bárki is. 

A Szent-Bonifat ius-egylet mult évi je lentése . 
Az, ami a német protestánsoknak a Gustav-Adolf-
Verein, az a németországi katholikusoknak a St. Boni-
fatius-Verein ; célja a diasporában élő német ajkú 
katholikus egyházaknak — Németországon kívül is — 
felsegítése. A mult esztendőben ez egyletnek 3,021.382 
márka bevétele volt (mult évben 240.000 márkával 
több volt), amelyhez a legtöbbet a prágai egyházmegye 
adta (326.000 Mk.). Az egyesület segítségéből legtöbbet 
vett igénybe Paderborn (385.000), Breslau (255.000), 
Freiburg (221.000), Fulda (104.952) stb. A Bonifatius-
Verein segíti a dániai, svájci katholikus egyházakat is. 
Megalakulása óta (1849.) összesen 50,577.877 márkát osz-
tott ki az egyesület. A gyűjtés egyházmegyénként van 
szervezve («Dioecesankomitees», ezek gyűjtik a legtöb-
bet), de gyűjt a Paderbornban székelő «Generalvorstand» 
is. Paderbornban az egyletnek nyomdája (Bonifatius-
Druckerei) és antikvariátusa is van. Hivatalos lapja a 
Bonifatius-Blatt. 

Nagy-Britannia. 
A l e g ú j a b b c o v e n a n t . Megismétlődik Irlandban 

az, amit a skót presbiterianusok 1580-ban és 1638-ban 
tettek a katholikusok ellen : vallási szövetséget (covenant) 
szőttek, eskükötelezettség mellett, a katholikusok ellen; 
csak a helyszín más most, most Irlandban, akkor 
Skóciában. 

Ismeretes a napilapokból az, hogy Edw.Carson 
az irlandi unionisták vezére már szervezi Ulster tarto-
mán3't arra az esetre, ha a homerule-ból törvény 
lesz ; ez esetben ők az ír nemzeti kormányt sem ismer-
nék el, hanem Ulster kozmányzását a már most meg-
választottkormányra bízzák, sőt erre az esetre hadsereget 
is szerveztek, amelybe való belépését több aktiv katona-
tiszt is bejelentettea home-rule életbeléptetése esetére. 

Hogy az ulster-i ir protestánsoknak ez az ellenállása 
nem csupán polgárháború, hanem valósággal vallás-
háború akar lenni, az abból világlik ki, hogy a mult 
héten az ulster-i protestáns lelkészek a templomokban 

feleskették a nagy számban megjelent híveket, hogy 
hivek maradnak a «covenant»-hoz (szövetség) és készek 
protestáns hitükért életüket is feláldozni. Hát ez bizony 
szomorú dolog, annál szomorúbb, mert a kath. írek 
részéről egyetlen türelmetlen szó sem hangzik el a 
protestánsok ellen, sőt az ír nacionalista-párt nem is 
valami nagyon egyházhü párt, sőt nem is kath. párt, 
mert vannak protestáns tagjai is. íme a kiadott jelszó-
nak (home-rule=Rome rule) eredménye ! 

VII. HIREK A TUDOMÁNY VILÁGÁBÓL 

E g y csi l lagász v é l e m é n y e a világ végé rő l . 
A német természetvizsgálók és orvosok ezévi bécsi 
kongresszusán szeptember 22-én Dr. H. Seeliger mün-
cheni tanár a «modern csillagászat ploblémáiról» érte-
kezett. Ez előadás során megállapította azt is, hogy a 
nap, bár alig észrevehetően, de folyton veszít hőfokából 
és végre önmagától is ki fog hűlni. Ez lesz a felsőbb 
rendű szervezeteknek, az emberi nemnek is, a vége, ha 
csak valamely katasztrófa nem fog a természetes folya-
matnak munkája elé vágni és az emberi nemnek, és az 
egész szerves világnak még előbb véget vetni. Ilyen ka-
tasztrófa talán máris közeledik felénk ; ki tudná ugyanis 
megmondani, nem közeledik-e földünk felé egy kozmi-
kus por-felhő, amely lángba borítja a földet és az egész 
naprendszert ? 

B S IX. K Ö N Y V S Z E M L E • S 3 

A h i t a t könyve . Irta : Platz Bonifác dr. A művelt ka-
tholikus közönség régi vágya nyert ezzel az imakönyvvel 
kielégítést. Midenfelől panaszokat hallottunk, hogy az értelmi 
osztály lelkiszükségleteiről senki sem gondoskodik annyi 
körültekintéssel, amennyit e fontos ügy tényleg megköve-
tel. Elhatározta tehát a Szent-István-Társulat, hogy segít a bajon 
és felkérte a hírneves cisztercita tanárt : Platz Bonifác dr.-t, 
hogy egy a müveit közönségnek mindenképen alkalmas ima-
könyvet szerkesszen. A tudós, lánglelkű pap úgy fogta fel ezen 
misszióját, amint azt Krisztus szive szerint való papnak fel kell 
fognia. Nem sajnált időt, fáradságot, hogy megbízatásának lelki-
ismeretesen megfeleljen. Nem kölcsönvett, hanem a szerző 
lelkéből irt elmélkedő imádságok, melyek szent vallásunk 
igazságainak alapján szárnyaló gondolatokkal vezetik a hivő 
szivet a keresztény élet útain fel a magasba : Isten felé. A lélek 
elmélyed az igazságok szemléletében ; azoknak szépsége magá-
val ragadja az imádkozót ; világosság, öntudat, vigasztalás és erő 
száll a szívbe, mely érzi önmagában Istennek közellétét, hallja 
hivó szavát s mint tudatos keresztény követi azt. Ajánljuk 
mindenkinek ez imádságos könyvet, aki lelki nemességre 
törekszik és biztos vezérfonalat keres az élet útain. Mindenki 
megtalálja e könyvben azt, arait lelke óhajt, de főleg meg-
találja Istent, akire e könyvnek minden sora, minden szava 
irányúi. Az Áhítat Könyve tehát útjára indul, hogy elvezes-
sen mindenkit Istenhez, aki óhajtja és szeretni akarja őt. 

Megszerezhető a Szent-István-Társulat könyvkereskedé-
sében Budapest, IV., Kecskeméti-u. 2. és Szeged, Kárász-u. 10. 

Ára : egyszerű papíron vászon és különféle bőrkötésben 
2 kor. 50 fill. — 12 koronáig ; finom japán papíron vászon 
és különféle bőrkötésben 4 kor.—14 koronáig. 
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U r i I I U ft V E T O 17 I I I ftl» Telefonszám : 11-21. 
I l L U l V l M I f a n i r l l l L U r Alapíttatott lSi)9-ban. 

szőnyeg-áruháza 
Budapest , V . , D e á k F e r e n c - t é r I. E r z s é b e t - t é r . 
Bútorszövetek, ágy- és asztalterítők, 
függönyök, paplanok és szőnyegek 
gyári raktára. Közvetlen behozatal 

perzsa- és smyrna-szőnyegekben. 
Árjegyzék és mintákkal kívánatra készséggel szolgálok. 

Oráonaharmonitimokat 
mindkét rendszer szerint a legolcsóbban szállít 

P a j k r R e z s ő é s T s a , B u d a p e s t , 
X., Delej-utca 25. sz. (Tisztviselőtelep.) 
Árjegyzék ingyen és bérmentve. Részletfizetés engedélyezve. 
Tanerőknek s lelkészeknek külön százalékengedmény. Kérjen 
árjegyzéket pianókról és pianinókról. Bérmentés szállitás 
Hala az utolsó vasúti állomásig. . . . . 

A Z á s z l ó n k d i á k n a p t á r a az idén is igen gazdag tar-
talommal jelent meg. Újból igazolva hírnevét. Az emberi 
tudásnak úgyszólván minden mezejéről nvuj t valami hasz-
nosat és érdekeset, ami megragadja az ifjúság figyelmét. Ez 
az if júságnak a Kincses Kalendáriuma, megbecsülhetetlen 
segítőtársa az iskola munkájának. Az if júságnak a kíváncsi-
ságát nemcsak felkelti, de ki is elégíti számos oly tudnivaló 
dologban, amit az iskola kifejteni és magyarázni sajnos, nem 
ér rá. És a sok tudnivaló mellett a lélek legnemesebb érzésének 
neveléséről sem feledkezik meg, mindenütt és mindenben 
figyelembe véve, hogy a serdülő if jú lelke természettől fogva 
vidámságára hajlik és hogy az teszi a legnagyobb jót a 
gyermekkel és az ifjúval, aki érzelmeinek a virágos kert jét 
ápolja, és lelki világának égboltján legtovább meg tudja 
őrizni az igazi életbölcsességnek vidám derűjét . A gazdag 
tar ta lmú igen értékes naptár ára kötve 1 korona 50 fillér; 
a Zászlónk előfizetőinek 1 korona 10 fillér. Kapható a Zász-
lónk kiadóhivatalában : VII., Damjanich-u. 50. 

Űj kiadásban jelent meg Bouçjaud Emil : «Keresz-
t é n y s é g é s K o r u n k » öt kötetes nagy munkája, könyvtárak-
nak dísze ; a katholikus papságnak, különösen a városi lelkész-
kedő és hitoktatással foglalkozó papságnak nélkülözhetetlen 
és a maga nemében egyedül álló segédkönyve ; a katholikus 
női társadalomnak gyönyörűséges olvasmánya. 

Kapható: Müller Károly plébánosnál, Laskafalu (Bara-
nya m.) és minden könyvkereskedés útján. Ara: fűzve 
26 kor. — Díszkötésben 36 kor. (Portó 1/50 kor.) — Havi 3 
kor. részletekben is. (Portó l-50 kor.) — Növendékpapoknak 
és tanuló if júságnak fűzve 21 kor. — Díszkötésben 31 kor.— 
Tiszteletpéldány megfelelő szám után. 

J^iadóhivatali izenetek-
F e l l i i v á s az e l ő f i z e t é s m e g ú j í t á s á r a . Mivel a Religio 

csak 10 hónapon át jelenik meg és így I. féléve már május 
végével lezáródott, tisztelettel kér jük azon előfizetőinket, kik 
félévre fizettek elő, hogy lehetőleg minél előbb szíveskedjenek 
előfizetéseiket megújítani. 

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos : 
I ) r . HANUY FERENC, egyet, tanár ( IV . , Molnár-u. 20.) 

Főmunkatárs és szerkesztő-helyettes : 

Dr. WOLKENBERG ALAJOS, egyet. t anár (IV., Váczí-u. 8 3 . ) 

dusth Béla 
k á r p i t o s m e t s e r é s 

d í s z í t ő 

értesíti nagyérdemű rende-
lőit s a közönséget, hogy üzle-
tét az itt jelzett helyiségbe 
(kongregációi épület) helyezte 
á t . Megrendeléseket leg-

B u d a p e s t , VIII., H o r á n s z k y - U . 22. gyorsabban teljesít. 

ShéáirtíOnder 
Egészségügy/ 
BERENDEZÉSEK 

VÁLLALATA 

BUDAPEST 
/V.VÁCZ/-UTCA 4 6 . 

TELEFON :JÓZ5tr 13-80 

W mintahelyiscq 3z:'v&s> 
megtekintésit htreirt^. 

Hegedűk, cimbalmok 
jótállással, szolid kivitelben olcsón. Iskolák, 
hangjegyek. Elsőrendű gramofon, eufon 25 K-
tól. Lemezek 2'40 korona. Harmonika, fu-
vola, citera, síp, kürt, dob stb. Kuliffay 
cimbalomiskola magántanulásra 7 korona. 
Tilinkóiskola 2 korona. — Mindennemű 

S Z S * H O R V Á T H - n á i , 
Budapest, Rákóczí-út 56. szám. (Udvarban.) 

HARMONIUMOf 
elismert legjobb gyártmányokat szállít 

Magyarország legnagyobb hangszergyára 

S T O W Ä S S E R J . , 2 . ÎLMT 
a javítot t Rákóczi-tárogató feltalálója. 

BUDAPEST, , Lánchíd-iitca 5. szám. 

: Öntőház-ntca 3. szám. 

Ajánlja mindennemű, gyárában készült hangszereit, úgyszintén húrokat és hang-
^ szer alkat részeket. i z^j i i r—t Árjegyzék díjmentesen küldetik. 

I p a r o s é s n e m k e r e s k e d ő 

3 5 é v e f e n n á l l ó r . k . c é £ ! 

Készít és javít i Kelyhet, ciboriumot , o l tár -
gyertyatartót, oltárlámpát, keresztet, füstölöt, 
csillárt, gyertyára és villanyra stb. Arany, ezüst 
kinaezüst, bronzból, művészies és egyszerű ki-
v i t e l b e n . Kelyhek stb. tárgyak valódi tííz-
galván aranyozása és ezüstözése jótállással. 
Tervrajz és költségvetés díjtalanul. Mielőtt más-
hol rendelést tesz, méltóztassék egy árjegy-
zéket kérni, melyet ingyen és bérmentve küld 

Kéri nagybecsű pártfogását 

B I T T N E R J Á N O S 
egybázl szerek mütttvöse. 

Budapest , IX., Lónyay-u . 23. 
(bejárat Czuozor-utca f.) 

Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII. ker., Szentkirályi-utca 28. szám. 
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RELIGIO 
TUDOMÁNYOS ÉS TÁRSADALMI KATH. HETI FOLYÓIRAT 
A BUDAPEST] EGYETEM HITTUD. KARA TÖBB TAGJÁNAK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI 

Dr. H A N U Y FERENC, EGYETEMI TANÁR. 

Megjelenik — július és augusztus hó ki-
vételével — minden szombaton reggel. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal : 
Budapest, IV., Molnár-u. 20. 

Előfizetési á r : egész évre K 12, félévre K 6. 
Egyes szám ára : 50 fillér. (Kapható a Szent-
István-Társulat könyvk., IV., Kecskeméti-u. 2.) 

TARTALOM. I. Vezércikk : A görög kath. szemináriumi nevelésről. 
I r t a : Hadzsega Gyula dr. — II. Az örök városból: 1. Az «Acta 
Apostolicae Sedis» legújabb száma. 2. Az 1870. évi római plebis-
citum évfordulója. 3. Giolitti az olasz egyházpolitikáról. 4. A ka-
tholikusok távolmaradnak a római politikai választásoktól. — 
III. Tudományos cikkek, közlemények, értekezések : 1. A soterio-
logia problémáiból. II. Dudek János dr.-tól. 2. A pécsi őskeresz-
tény temető. I. Szönyi Ottó dr.-tól. 3. A dogma modernista ma-
gyarázatai. IV. Wiedermann Károly dr.-tól. 4. A legrégibb keresz-
tény missiók Közép-Ázsiában. V. Kmoskó Mihály dr.-tól. — 
V. Könyvkritika : 1. Nagy Lajos : A katholikus kereszténység 
szelleme. X-tól. 2. Rev. Cyrille Karaleivsky : Le séminaire melkite 
catholique. Hadzsega Gyula dr.-tól. — VI. Katholikus Világszemle : 
A.) Olaszország : 1. Az iszlám jog elismertetése Tripolis-ban. 2. 
Tíz olasz orvos a iourdes-i csodák ellen. B.) Ausztria : A leitme-
ritzi püspök tiltakozása egy szuperinteutensnek beszéde ellen. 
C.) Német-Birodalom : 1. Az Evang. Bund-nak két érdekes hatá-
rozata. 2. Schmidlin tanár tanulmányútja a keleti missiókban. 
3. Beck szászországi kultuszminiszter keresztény hitvallomása. 
D.) Franciaország : 1. Combes egy interwiew-ben visszakívánja a 
radikális blokkot. 2. A biboros államtitkár levele a Jeunesse 
Catholique Française elnökéhez. E.) Nagy-Britannia : 1. A home-
rule-ügy állása. 2. A londoni anglikán püspök a szentek segítsé-
gül hívásáról. 

A gör. kath. szemináriumi nevelésről. 
Irta : H A D Z S E G A GYULA DR. 

Egyházmegyében ennél nem lehet, nincs 
í'ontosabb feladat. Elsőrendű kérdés tehát az, 
vájjon olyan elvek érvényesülnek-e a papneve-
lésnél, melvek a cél elérésére alkalmasak? Hiszen 7 J 

a papság minéműségétől függ az egész egyház-
megye, sőt az egész társadalom képének kiala-
kulása. Az egyház érezte is ezt és ezért a pap-
nevelés kérdése mindig foglalkoztatta és foglal-
koztatja. 

A keleti egyház is észrevette, hogy — ha a 
sokféle bajokat szanálni akarja — először a pap-
nevelésre kell gondot fordítania. Scriban archi-
mandrita, a bukaresti központi szeminárium 
rektora azt írja, hogy azért züllött a román tár-
sadalom, mert a papság maga is züllött. Az 
egyház — így szól — a semmittevők és tehetség-

t e l enek barlangja. Ezen szomorú megállapítás 

után radikális reformot sürget és rámutat a katho-
likus egyház nevelő erejére. («Echos d'Orient» 
1913. május-júniusi füzete.) 

Az orosz egyházi köröket is nagyban foglal-
koztatja a papnevelés kérdése. És pedig azért, 
mert a jelenlegi állapottal nincsenek megelé-
gedve. Az orosz szemináriumokat ahhoz nem 
értők örökös kísérletezése teljesen tönkretette. 
A üBogoszlouszkij Vjesztnik» ú g y j e l l emez te az 
orosz szemináriumokat, hogy azokban terrorra, 
tudatlanságra neveltetnek a gyenge jellemek. 
Mindenki érzi, hogy itt reformra van szükség. 
Es itt épen az érdemel említést, hogyan gon-
dolja a hivatalos orosz egyház ezen reformot. 
A püspökök a katholikus szemináriumok szer-
vezetét akarnák átvenni. És e tekintetben — bár 
az úgynevezett fehér klérus nagy ellenállást fejt 
ki — nem állnak egész elszigetelten. Egyre töb-
ben akadnak, kik észreveszik, mily nagy hiba 
az, ha a papságot kasztrendszerré tesszük. Nyiltan 
kimondják, hogy el kellene törölni a szinódus-
nak 1900. cirkuláréját, mely szerint a nem papok 
íiainak a szemináriumokba való bebocsátása 
10 percentre van korlátozva. Golubev is kifeje-
zést ad annak, hogy az összes osztályokat oda 
kellene engedni. Egyre több orosz iró előtt impo-
nál a katholikus nevelés, és elismerik klérusuk 
inferioritását a katholikussal szemben. És bár 
ezt némelyek a fanatizmusnak tulajdonítják, 
akadnak világosabban látók is, kik a magasabb 
műveltségnek, fegyelemnek tulajdonítják azt. 

Szóval a keleti egyházak is észrevették, hogy 
az önmegtadásra és tudományosabb kiképzésre 
alapítottkatholikusszemináriuminevelés nagyobb 
eredményeket ér el, mint a laicizáló orthodox 
nevelés. Ezzel a tapasztalattal gazdagodva emelik 
fel azután egyesek szavukat — ha nem is a papi 
házasság ellen,de a papok másodházassága ellen. 
(Palmieri : La Chiesa Russa, Firenze, 1908.) 



570 RlELIGIO LXXII. évf. 1913. 

Az imént előadott jelenségek adnak alkal-
mat arra, hogy pár szót szóljak a szemináriumi 
nevelésről, főleg a görög katholikusokra való 
tekintettel. 

Tudvalevő dolog, hogy rituális és fegyelmi 
tekintetben az egyesült görög egyház majdnem 
azonos a nem egyesült egyházzal. Nem csoda 
tehát, ha az egyesült egyház is érzi részben azon 
hátrányokat, melyek ezen — az idő körülményei-
hez képest módosítható — oldalról támadnak. 
Az egyesült egyház szemináriumai a többi katho-
likus szemináriumok mintájára vannak ugyan 
berendezve, külső körülmények azonban egy-
szerűen nem engedik, hogy ugyanazon eredmé-
nyeket produkálja. A nős állapot nálunk is kifej-
lesztette részben a kasztrendszert. Papjaink nagy 
részben papi pályára adják gyermekeiket, miáltal 
természetszerűleg hátráltatják hithű görög katho-
likus intelligencia kifejlődését. De sokszor az 
intellektuális színvonal rovására is esik ezen elv 
érvényesítése. Kiszorítja sokszor a hivatásszerűi eg 
bekinálkozó civil elemet. Csak néhány évvel is 
visszamenve megállapíthatjuk ezzel a görög katho-
likus papság értelmi veszteségét. Pedig ezt nem 
szabad kicsinyelnünk. 

Épen jelenlegi dicsőségesen uralkodó pápánk 
mondotta ki elv gyanánt, hogy inkább üresen 
maradjanak egyes parochiák, semmint azokat 
arra nem való, üres egyénekkel töltsék be. Az 
igazi tudományos képzettséget holmi pietizmus 
nem pótolhatja. Nincs jámborság — mondja igen 
helyesen Schrörs — theologikus képzettség nélkül. 
(Gedanken über zeitgemässe Erziehung und Bil-
dung ner Geistlichen. Paderborn, 1910.)j 

Ebből tehát sohasincs elég sok. Hivatása ma-
gaslatáa álló papi értelmiség kiképzése azonban 
csak úgy lehetséges, ha a junior klérusban van 
mire építeni. Ezért egyre jobban meg kellene 
barátkozni azzal a gondolattal, hogy szemináriu-
maink első sorban mindig azok számára vannak 
nyitva, kik elég garanciát nyújtanak arra, hogy 
alkalmas anyag lesznek a kellő theologiai tudás 
elsajátítására. 

ÄNGSTER JÓZSEF és FIA 
orgona- és harmonium-gyár, PÉCS. 

O O Alapíttatott : 1867. évben. O O 
A bpesti Bazilika nagy orgonájának épitői. 

Csak első dijakkal kitüntetve. 
Pécsi orsz. kiállításon legelső díjjal, állami aranyeremmel kitöntetve. 

Ezzel kapcsolatban még egy pontot érintek. 
A görög katholikus szemináriumok tipusok lehet-
nének épen az intellektuális nevelés szempontjá-
ból, ha főleg a görög egyházatyákat vennők 
figyelembe az egyes stúdiumoknál. Igen jól 
tudjuk azt, hogy ezt kizárólagosan nem lehet 
keresztülvinni. Ámde mennyire helyén volna pl. 
az egyháztörténelemnél főleg a keleti egyházak 
ismertetése. A dogmatikában nagy súly volna 
helyezendő a két egyházat elválasztó pontokra. 
Az exegezisben az orthodoxok magyarázatát kel-
lene főleg számbavenni az egyes vitás hitbeli 
kérdéseknél. És így tovább. 

Ez amolyan individuális jelleget adna a görög 
szemináriumoknak. Es, azt hiszem, hogy nagy-
ban hozzájárulna a papi lelkesedés emeléséhez is. 

Ezenkívül könnyebben szolgálhatnák így az 
egyesült egyházak ama nemes célt is, melyet 
annyi dicső pápa szánt nekik. És mi ez? Az 
unió előkészítése. Az egyesült egyháznak e tekin-
tetben a közbenjáró, útegyengető szerepét kell 
betölteni. Ezt azonban csak a megjelölt módon 
töltheti be. 

A lelki nevelésről szólva, itt nagyobb súlyt 
kellene helyeznünk az elmélkedésre. Nálunk 
bőségesen elegendő van az ajakimából. Szertar-
tásaink hosszadalmassága valósággal lehetetlenné 
tesz minden elmélyedést. Csak igazi elmélyedés 
által szerezhető erős, acélos akarat, mely legyőzi 
az akadályokat. A lelki oktatás nem lehet tehát 
szentimentális. Az elmélkedéseknek is az a célja, 
hogy a szív edzése mellett az értelmet felvilá-
gosítsa. Ezért helyénvaló volna az aszketikus 
theologiának, mint külön tudománynak való tár-
gyalása. 

Nagy súlyt kellene helyezni a coelibatus 
gondolatának megkedveltetésére. Nem gondo-
lunk itt a görög katholikus papoknak adta pri-
vilégium eltörlésére. De azt meg kellene érte-
nünk, hogy bár önmagában véve a coelibatus 
senkit sem avat szentté, a házasság sem iramu-
nizál minden bűntől. A test és vér ellen az ember-
nek minden állapotban küzdeni kellett és küzdeni 

Ajánlják kitűnő hangú és erős szerkezein 
légnyomatu és elektromos berendezésű 

ORGONÁIKAT 
a legjutányosabb árak mellett, művészies 
kivitelben, o o o Raktáron kitűnő hangú 
harmoniumok minden nagyságban. 
Elektromos fuj ta tó készülékek. Árjegyzéket kívánatra ingyen. 
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kell. Az azonban tagadhatatlan, hog)7 a latin 
egyház a maga imponáló erejét nagy részben a 
eoelibatusnak köszöni. 

Itt görög tekintélyre is hivatkozhatom, Papp-
Szilágyi-ra. Ü nemcsak magasztalólag szól a coeli-
batusról, hanem egyenesen ezzel kapcsolja össze 
a latin népek kulturáját. «Et profecto huic coeli-
batus disciplinae adscribenda est cultura et 
civilisatio populorum Latini ritus, prout etiam 
eruditio et scientifica cultura, qua clerus Lati-
nus praeeminet, vitaque populi religiosa et 
religionis Christianae ad extremos usque terrae 
limites propagatio; iam enim Seneca dixit: 
«Amor conjugalis etiam altos et generosos am-
nios frangit, a magnis cogitationibus ad humilli-
mas detrahit.» (Enchiridion juris Eccl. Orientális 
Ecclesiae p. 329.) 

Ez elegendő, hogy meggyőzzön bennünket 
álláspontunk helyességéről. Itt végleg szakíta-
nunk kellene ama semmiképen sem indokolt 
elvvel, hogy vagy barát légy, vagy nősülj. Ezt 
az orthodox egyház sem igen meri már han-
goztatni. 

Szóval úgy gondolom, nagy, merész elhatá-
rozásokra van szükségünk, sok ósdiság, elfogult-
ság letételére, ha azt akarjuk, hogy minden tekin-
tetben erősek, a kor követelményeit mérlegelni 
tudó papok akarunk lenni. Az egyháznak nem-
csak jó családapákra, hanem bátor szellemekre 
is szüksége van. 

II. AZ OROK VAROSBÓL 
EEl 

Az A c t a A p ó s t . S e d i s l e g ú j a b b (15 . ) s z á m a . 
A pápai hivatalos lapnak ezen száma szeptember 
27-én jelent meg; tar talma a következő: 

II.) Az Acta Pii PP. X. rovatban : 1.) Az 1913. július 
24-én kelt pápai breve, amely a Barcelona-ban m á r 
régebben fennálló «ab orat ione assidua pro Ponti-
fice» című társulatot (sodalitas) (a társulat a pápa-
sággyőzelmeért való imára kötelezi tagjait) «archicon-
fraternitas» rangjára emeli. 2.) Az 1913. augusztus 17. 
breve, mely a franciaországi St. Christophe le Jajolet-
ben fennálló és Szent Kristófnak, mint a veszélyben 
forgó emberek pátronusának, tiszteletét terjesztő archi-
confraternitást búcsukkal ajándékozza meg. 3.) Egy 
pápai levél (1913 márc. 1.) Mendes Bello Antal lissaboni 
pátriárkához, amelyben a Szentatya fájdalmát fejezte ki 
a portugál egyházüldözés felett. 4.) Egy pápai levél 
(1913. júl ius 25.) a metz-i német katholikus nagy-
gyűlés előkészítő-bizottságához, amelyben a pápa a 
küldött üdvözletért köszönetét fejezte ki és különö-
sen is dicsérőleg emlékezett meg arról, hogy a nagy-

gyűlésaszei zetesrendeknekszabad mozgásátfogja köve-
telni a nagygyűlésen és azt, hogy az egyház az iskolára 
nézve jogaiban meghagyassék. 5.) Báró Hornig Károly 
veszprémi biboros-püspökhöz írt levél (1913. aug. 1.), 
amelyben a Szentatya a biboros ál tal a veszprémi egyház-
megye á l lapotárólBómábaküldöt t «relatio quinquenna-
lisr> kapcsán örömének ad kifejezést a veszprémi egy-
házmegye virágzó állapota felett, és egyben a bibo-
ros 25 éves püspöki jubileuma alkalmából üdvözli a 
biboros-püspököt. 6.) Pápai levél Vasquez Mihály cím-
zetes leoni püspökhöz, egy most alapított «Leo-társulat» 
című (XIII. Leóról) katholikus munkásegyesület elnö-
kéhez, amelyben elismerését fejezi ki az egyesület 
áldásos tevékenysége felett azon alkalomból, hogy a 
püspök az egyesület alapszabályait a Szentatyához 
bekiildötte. 7.) Pápai levél (1913. aug. 15.) az angers-i 
katholikus egyetem felett védnöki jogokat gyakorló 
francia érsekekhez és püspökökhöz, amelyben a folyó 
évi júl iusban hozzá küldött üdvözlésért köszönetet 
mond és örömét és elismerését fejezi ki,hogy az angers-i 
egyetemen a modernizmusnak semmi nyoma sem 
merült fel, valamint a felett, hogy egy űj közgazda-
sági és kereskedelmi szakcsoportot is beleillesztettek 
az egyetem tanulmányai közé; végül elrendeli, hogy 
tekintettel az angers-i egyetem szűkös anyagi viszo-
nyaira, ezentúl a Bretagne-ban levő rennes-i egyház-
provincia püspökségei is (Bennes, S. Brieuc, Quimper, 
Vannes) ne a párisi katholikus egyetemre, hanem az 
angers-i katholikus egyetemre adják az évi hozzá-
járulási összegüket. 8.) Pápai levél J. M. Abbét sion-i 
(Svájc) püspökhöz és a vele Sion-barj a folyó évben 
konferenciára egybegyűlt többi svájci püspökhöz 
abból az alkalomból, hogy az idén van ötven eszten-
deje annak, hogy a svájci püspökök évenként kon-
ferenciára egybegyűlni szoktak; a Szentatya az ez 
alkalomból és a Konstantin-jubileum alkalmából is 
küldött üdvözletet megköszöni. 

II.) A Congregatiok rova tában: 
A) A Congregatio S. Officii 1913. augusztus 13. 

decretuma, amely a templomokban vagy azok előtt 
felállíttatni szokott missziókeresztekre vonatkozólag, 
hatályon kívül helyezve az eddig bárkinek adott 
kiváltságokat, a következő búcsúkat engedétyezi : 
1.) teljes búcsút (holtakért is felajánlhatólag) a misszió-
kereszt felállítása (szentelése) napján, avagy évfor-
dulóján, minden év május 3-án és szeptember 14-én, 
vagy e napok nyolcada alatt, amely búcsúhoz csak 
a missziókereszt felkeresése és valamely nyilvános 
templom vagy kápolna meglátogatása, továbbá a 
szentségfelvétel és a búcsuimák kívántatnak meg; 
2.) 5 éves részleges búcsút pedig azok részére, kik 
bűnbánó lélekkel és valamely külső áhitatjellel fel-
keresik a keresztet és ott az Üdvözítő kínszenvedése 
tiszteletére a Miatyánkot, Üdvözlégyet és a Hiszek-
egyet elimádkozzák. A keresztre nézve a Congregatio 
előírja, hogy azt a missziós beszédeket tartó pap 
áldja meg, a püspök engedélye mellett. 
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BJ A S. Congregatio Consistorialis közzéteszi, 
hogy Kanada-ban «Mons Laurens» címmel új egy-
házmegyét állított fel az ottawa-i egyházmegye terü-
letének északi részéből, Mexico-ban pedig a tacacum-
bara-i egyházmegyét állította fel a mexico-i érseki 
és a zamora-i püspöki egyházmegyék területének 
egyik részéből, végre, hogy Brazilia-ban is egy új 
egyházmegyét (aArassuahiensis»J létesített a diaman-
tina-i egyházmegye nyugati területéből. 

Cl A S Congregatio de Religiosis 1913. augusztus 5. 
decretum-a, amely az egész földkerekségre kiter-
jeszti a folyó évi februárban csak Rómára nézve 
megadott azon engedélyt, hogy a szerzetesek bár-
mely pap által, ki püspökétől gyóntatásra fel van 
hatalmazva, feloldozhatok bűneik alól, még azok alól 
is, amelyek a rendben «sub censura» vannak rezer-
válva. (A szöveg mindenesetre csak a férfi szerzetesekre 
vonatkozik, de ezt a dekretum expresse nem em-
líti fel.) 

DJ1.) APi-opaganda-Conregatiol9l3.szep[.&.decre-
tuma a nemrég felállított dél-kaffa-i apostoli praefectura 
határait újból megállapítja. 2.) Ugyanazon Congregatio 
1913. szeptember 16. decretuma a Kis-Szunda-szigetek 
részére külön apostoli praefectura-t állít fel (eddig a 
Jáva-szigetén levő batavia-i apostoli helynökség alá 
tartoztak e szigetek) és azt továbbra is meghagyja 
a steyl-i Istenige-társulat atyáinak vezetése alatt. 
3.) Végül közli a Congregatio a legújabb főpapi 
változásokat az alája tartozó egyházmegyékben és 
misszióterületeken. 

EJ 1.) A S. Congregatio Rituum 1913. június 11. 
decretuma, amely jóváhagyja a (.(Rituale Romanuiw> 
legújabb javított és bővített «tipikus» kiadásának 
szövegét azzal, hogy a későbbi kiadásoknak ezzel a 
tipikus kiadási szöveggel kell megegvezniök. 

2.) Ugyanazon Congregatio folyó évi aug. 13. 
decretuma, amely közli azt, hogy a Congregatio 
Soubirous Bernadette lourdes-i pásztorleánynak, a 
lourdes-i jelenések részesének, boldoggáavattatási 
ügyében a boldoggáavattatási per formális felvételét 
javasolta a Szentatyának, mire a Szentatya a per-
felvételt el is rendelte. 

3. A S. Congregatio Rituum egy, 1913. augusz-
tus 26. decretuma a következőket tartalmazza : 

a j A Congregatio egyrészt megtiltja a boldoggá-
avatási per céljára szolgáló első lépések alkal-
mából már templomi hálaadó ünnepélyesség tar-
tását, továbbá azt is eltiltja, hogy ezentúl azokat, 
kiknek beatificationalis ügyében a Szentatya kimon-
dotta a «commissio introductionis causae»-t, « Venera-

6í7/.s'»-nek nevezzék, és azt, hogy ezen aktus örömére 
hálaadó ünnepség tartassék, külön is eltiltja még az 
ilyen szentéletű egyénekről (az ügynek ezen stádiumá-
ban) való panegirikus beszédeket. Ezentúl a «Venera-
biiis» címmel csak akkor szabad illetni valakit, lia 
megjelent a Congregatio Rituum decretuma «super 
heroicitate virtutum vei super Martyrio», de még 
ekkor sem szabad nyilvános hálaadó istenitiszteletet 
tartani, hanem csakis a misében szabad kollektát 
venni «pro gratiarum actione». 

bj A Congregatio másrészt a boldoggáava tandók 
élettörténeti adatainak bizonyítását több tekintetben 
szigorítani kívánván, elrendeli : 

a) Kihallgatandók minden esetben nemcsak a 
kedvezően vallani tudó tanúk, hanem kivétel nélkül 
mindenki, aki ellenvetést tud tenni a boldoggá vagy 
szentté avatandónak élete ellen, ß) Az ügyre vonat-
kozó kéziratokat vagy nyomtatványokat nyilvános 
hirdetmény út ján kell felhajtani, sőt az ezeknek 
netán birtokában levő levéltárak őrei is eskü alatt 
kihallgatandók. y) Az «introductio causae» felett való 
tárgyalás előtt maga a Congregatio Rituum köteles 
a szerzetesrendeknek vagy a római Congregatio-knak 
levéltáraiban az esetleg ott lappangó (a boldoggá-
avatandó élettörténetét illető) iratokat felkutatni. 
2) Az így talált iratokat szakértőknek kell kiadni, 
kiknek az iratok hitelességéről és bizonyító erejéről 
szóló szakvéleményei a «proniotor fidei»-nek (ad-
vocatus diaboli) kiadandók, a szóban levő iratok kí-
séretében. e) A fontosabb iratok és a reájuk vonat-
kozó szakvélemények nyomtatásban is melléklendők 
az előadói jelentésekhez a «super heroicitale virtu-
tum vei super martyrio» tárgyalásánál. Q A «Con-
gregatio ordinaria», az «antipraeparatoria» és «prae-
paratoria» tárgyalásainál ap romotor fidei észrevételei 
előtt előadandó az illető «servus Dei»-nek rövid 
életrajza, rj) A most folyamatban levő beatiíikációs 
perekre vonatkozólag is addig nem szabad további 
lépést tenni, míg az érdekelt felek be nem nyújtot-
ták, vagy a Congregatio be nem szerezte és felül nem 
vizsgáltatta, a fentemlített módon, az illető «servus 
Dei» életére vonatkozó iratokat. 

III.) bírósági rovtában a Rota Romana-nak 
1913. április 22. Ítéletét olvassuk, amely Dupré Lucien 
és Scaparonne Carola közt Párisban 1881. október 
8-án kötött házasságot clandestinitas címén érvény-
telennek mondja ki. 

Ezek a házastársak csak két évig éltek egymás-
sal, a férj előbb polgári pert indított és a biróság a 
nő hibájából elválasztotta őket; majd 1896-ban a 

U o m n n o t i o í w u á s m r í n t á ' v n í Asthma, köszvény, görvélykór, idült és nehéz szív-, IlulilUllClUCll liVUU VÍMlöZul Byonior-, máj-, vesebajok és súlyos idegbajok (para-
r z t j as«/ lysis, tabes, álmatlanság) gyógyítására berendezve. 

_ 4 . „ . , „ _ Bejáró betegek részére. Mérsékelt árak. Bevált, ki-iudapesf, V., Vaci-korilí 18. S Z . I. = próbált kezelés ! = = = = = 
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párisi szentszéknél indított pert clandestinitas címén 
azon az alapon, hogy egyikük sem birl plébániai 
lakóhellyel a párisi Xav. Szent Ferenc plébánia terü-
letén, ahol esküdtek, az összeadó papnak pedig nem 
volt delegatio ja egyik félnek «propriiis parochus»-ától 
sem. Ezen az alapon a párisi Szentszék a házasságot 
1897-ben érvénytelennek is nyilvánította ki, de a házas-
ságvédő Rómához felebbezett és pedig a S. Congrega-
tio Officii-hez azért, hogy ez a Congregatio mindenek-
előtt állapítsa meg azt, váj jon ez az eset is olyan-e, 
amelyben a S. Congregatio Officii 1889. június 5. 
decretuma szerint a házasságvédőnek nem szükséges 
appellálnia és pedig azért, mert szembeszökő lévén 
(pl. vérrokonság stb.) a bontó akadály fennállása, 
nincs szükség második ítéletre; és ha az idézett 
decretum erre a házassági esetre nem vonatkozik, 
döntse el az Officium érdemileg is az ügyet. Az 
Officium előbb a bizonyítékok kiegészítését rendelte 
el, de mikor ez iránt ú jabb bizonyítékok be nem 
terjeszttettek és a felek is feladni látszottak a pert, 
az Officium beszüntette a további eljárást és csak 
most vette fel, a férj ú jabb keresetére. 

A Rota megállapította, hogy a házasságkötés 
szándékának bejelentésekor egyik fél sem jelent meg 
a plébános előtt, hanem rokonaik, akik úgy jelen-
tették be a jegyeseket, mint a Xav. Szent-Ferenc-
plébánia híveit, pedig mindegyiknek csakis a test-
vére lakott e plébánia területén, de ők maguk nem, 
mert a férfi Parisba épen csak az esküvőre jött és 
itt az esküvő előtt fivérénél egy szállodában (ez tör-
ténetesen a Xav. Szent-Ferenc-plébánia területén van) 
lakott, esküvő után pedig anyósához ment lakni egy 
másik plébánia területére, de a nő sem birt lakó-
hellyel az említett házasságkötési plébániában, mert 
ő édesanyjával lakott, ez pedig, mint láttuk, más 
plébániában lakott ; azt pedig a kötelék védelme bi-
zonyítani nem tudta, hogy a menyasszony az ő 
nővére lakásán (ez már a Szent-Ferenc-plébániában 
van) is birt egyidejű lakóhellyel, mintha t. i. a házas-
ságot ellenző anyja miatt nővéréhez ment volna át lakni. 

A dolgot az komplikálta, hogy kétes volt, nem 
tekintendő-e «vagus»-nak a vőlegény? mert ha igen, 
úgy érvényes volt a házasságkötés, a trienti jog sze-
rint ugyanis «vagus» «nem vagus»-sal házasságot 
köthetett akár a «nem vagus» illetékes plébánosa előtt, 
akár pedig a «vagus» tényleges tartózkodási helyé-
nek illetékes plébánosa előtt. 

Már pedig a felperesnek sikerült bebizonyítania, 
hogy neki szüleinek házánál Rourges-ban rendes 
domiciliuma volt ifjúsága óta, mert bár, mint távirdai 
hivatalnok, több állomással birt, de sehol sem birt 
házzal, sehol lakóhelyet szerezni nem kívánt, hanem 
rendszerint szállodában vagy rövid időre bérelt szo-
bában lakott, másrészt pedig Rourges-ban szülei 
házában ál landóan egy szobát tartott fenn magának, 
ott fizetett adót, ott birt választói joggal is. 

A köteléki védelemnek viszont nem sikerült bi-

zonyítani azt, hogy bourges-i lakóhelyét a vőlegény 
feladta volna akkor, mikor nősülés végeit Párisba 
utazott, a kihallgatott tanuk annak ellenkezőjét vall-
ják, bár annyi beigazolódott, hogy ő a nősülés utáni 
időre állandó lakóhelyet akart választani akárPár isban, 
akár környékén. De tényleg nem választott még lakó-
helyet az esküvő előtt; legfelebb az a feltevés lehet-
séges, bár kevés alappal bír, hogy ő egyelőre anyó-
sánál szerzett lakóhelyet, mert az esküvő után oda 
szándékoztak költözni és oda is költöztek, ez esetben 
azonban annyira nem vagus volt a vőlegény, hogy 
két domicil iuma is volt. 

A Rota az ítélet végén elismeri ugyan, hogy 
minden kétség ugyan nem oszlatható el aziránt, 
vájjon felperes nem adta-e fel mégis régi (bourges-i) 
lakóhelyét, de kijelenti, hogy e kétely nem súlyos, 
melyet az ítélet hozatalánál azért nem is lehetett 
figyelembe venni. 

IV.) A Secretaria Síalus rovatban Merry del Val 
bíboros, államtitkár levelét olvassuk Gouraud van-
nes-i püspökhöz, amelyben az e püspök által írt 
«Pour l'action Catholique» című munka megkül-
déseért a Szentatya köszönetét fejezi ki. 

V.) A Diarium Romanae Curiae cimű rovat a 
kúriai személyi hirek mellett egy felszólítást közöl a 
püspökökhöz és szerzetelőljárokhoz, hogy küldjék 
be az Annuario Poniificio 1914. évi folyamának ki-
adásához szükséges személyi adatokat és helyre-
igazításokat az államtitkári hivatalhoz (Vatikán). 

Az 1870. évi római plebiscitum évfordu-
lója. Október 2-án mult 43 éve annak, hogy Róma 
lakossága népszavazás út ján kimondotta az egyesült 
Olaszországhoz való tartozását. Ez alkalomból Nathan 
római polgármestér kiáltványban hívta fel a polgár-
ságot az évforduló megül ésére. 

Ugyanezen alkalomból a Giordano Bruno egye-
sület is kiáltványt ragasztatott ki az utcákon és ebben 
a kiáltványban tiltakoznak az egyház és állam kibé-
külésére való törekvések ellen és követelik az olasz 
haza laicítását és épségét. 

Giolitti az olasz egyházpolitikáról. Az olasz 
kamara feloszlattatván, Giolitti miniszterelnök és 
minisztertársai egy szept. 29-én kelt trónfeliratban ad-
nak számot tevékenységükről. Ebből a többi közt meg-
tudjuk azt, hogy Olaszországban az új törvény sze-
rint minden írni és olvasni tudó ember választó fog 
lenni, miáltal a választók száma 3 millióról 8 mil-
lióra fog felemelkedni. Az egyház és állam viszo-
nyáról ezeket mondotta : «A szabadság elve érvé-
nyesül az állam minden cselekedetében, minden 
nyilatkozatában. így az egyház és az olasz állam 
viszonyában az olasz állam elismeri minden polgár-
nak korlátlan szabadságát és tartózkodik vallási kér-
désekbe való bármiféle beavatkozástól, mert az állam 
azokat a maga hatáskörén kívül állóknak látja, de 
másrészt nem enged meg az egyház részéről sem 
semmiféle beavatkozást az állam ügyeibe.» 
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A katholikusok táv ölni aradnak a római 
politikai választásoktól. Az általános választói 
jog alapján fognak lefolyni az Olaszországban kü-
szöbön álló választások. Ezekre nézve most az Unione 
Romana egyesület elnöksége azt tette közzé az 
«Osservatore Rom.»-ban, hogy Rómában a katholi-
likusok minden választó-testületében kötelesek lesz-
nek tartózkodni a szavazástól. A római blokk lap-
ja inak ez a hír, úgy látszik, nem tetszik; ők hihető-
leg attól félnek, hogy egy agitácionális eszközzel 
szegényebbek lesznek, ha a papság valóban távol 
marad a választástól. 

III. TUDOMÁNYOS CIKKEK, <*> e/o 
<*> c s KÖZLEMÉNYEK, ÉRTEKEZÉSEK 

A soteriologia problémáiból. 

II. 
II. közlemény. 

Kérdésünkkel először is az ó-szövetséghez for-
dulva, kutat ják, megvan-e b e n n e s ha igen, mennyire 
tükröződik vissza a zsidó nép vallási tudatán a satis-
factio vicaria (a helyettes által adott elégtétel) esz-
méje, illetőleg a szenvedő Messiás várása a Krisztust 
kőzvetetlenül megelőző századokban? A felelet, melyet 
e kérdésre nem is a racionalista, hanem egyenesen a 
kath. oldalról kapunk, egyszerűen meglepő. Le dogme 
de la rédemption est d'origine toute chrétienne, — a 
megváltás dogmája teljesen keresztény eredetű, 
írja Rivière. (Le dogme de la rédemption. 1905. 
37. 1. — Ugyanígy nyilatkozik Staab : Die Lehre von 
der stellvertretenden Genugtuung Christi. 1908. 
82. 1.) 

Hogyan ? Hát a zsidóság által képviselt előkészí-
tés nagy művében hiányzott volna az Istennel való 
engesztelődés eszméje s a várt Messiás jel lemző 
vonásai között hiányzott volna a szenvedés ? Hogyan 
egyeztethető ez össze az ó-szövetség előkészítő jelle-
gével ? 

A hihetetlenül hangzó állításban kétségkívül 
mélységes probléma rejlik, mely szinte unszolja a 
kutatót, hogy nyomozzon történeti értéke után. Meg-
jegyzendő, hogy a felelet nem a zsidóság egész múl t -
jára, hanem csak a Krisztust közvetetlenül megelőző 
századokra vonatkozik. De ha csak így vesszük is a 

dolgot, nemde Rivière állításának, hogy a megváltás 
dogmája teljesen keresztén}' eredetű, ezekre nézve 
mégis csak az lehet az értelme, hogy a zsidóságnál, 
története utolsó századaiban, hiányzott a szenvedő 
Messiás eszméje, amikor épen a legélénkebbnek 
gondolnók ? 

Vázlatot írván, csak rá akarunk mutatni a kér-
désünkkel, a keresztény soteriologiával, j á ró főbb 
problémákra, anélkül, hogy e helyütt részletes kifej-
tésökbe bocsátkoznánk. Azért a jelen pontban is 
csak röviden magát a tényállást akar juk jelezni. 

Tekintve a babyloni fogság után, tehát Kr. 
e. a VI. század óta keletkezett zsidó szentirásokat, az 
eg)r Zakariás prófétát leszámítva, kinél a megalázott, 
illetőleg a szenvedő Messiás némi nyomai találhatók, 
azokban a szenvedő Messiás említése, vagy épen 
leírása nem fordul elő. Továbbá a zsidó nép hangu-
latát és vágyait a Krisztus előtti egy-két században, sőt 
Krisztus korában is, a zsidó apokrif irodalom tükröz-
teti vissza. Ebből is hiányzik a szenvedő Messiás 
eszméje. (Székely: Bibliotheca apocrypha. 1913. I. 
63. 1.: Messias redemptor et gratiae auctor in apo-
cryphis Iudaeorum proprie non est.) Legjobban ész-
leljük azonban ezt a hiányt maguknak az apostolok-
nak a magatartásán. Az evangéliumok szerint az 
apostoloknak sohasem ment a fejőkbe az, ha Jézus 
nekik jövendő szenvedéséről beszélt és ha magát 
az emberiség bűneiért adandó váltságdíjnak mon-
dotta. Inkább valami dicső ország alapítójának tar-
tották s Jakabot és Jánost, a két apostolt, az érde-
kelte főkép, hogy ki fog majd ott jobbján és bal ján 
ü ln i? (Máté 16, 21—23; 20, 17—21; Luk. 18, 34.) 
A zsidó nép fiain, az apostolokon, akik különben 
Jézusban a várt Messiást ismerték fel, nem látszik 
meg tehát, hogy a szenvedő Messiás hitében nevel-
kedtek volna fel. Ugyanezt észleljük Jézus ellenségei-
nek magatartásán is. (Ján. 12, 34.) 

Viszont vannak irásos bizonyítékaink arra, hogy 
ez a hit az utolsó századokban sem hiányzott telje-
sen Izraelben. Igy Keresztelő János, meglátván a 
hozzá jövő Jézust, ezekkel a szavakkal fogadta: íme 
az Isten Báránya, ime, ki elveszi a világ bűnét ! 
(Ján. 1, 29.) A zsidó húsvéti bárány, az engesztelő 
áldozat képe ez Jézusra alkalmazva. Hasonlókép, ha 
nem is így kifejezetten, de burkoltan megérezzük 
a szenvedő Messiás hitét az öreg Simeon, «az igaz 
és istenfélő férfiú», Máriához Jézusnak a templomban 
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való bemutatásakor intézett szavaiban. Jézusban az 
«Ur Krisztusát», a megígért Messiást látja, ki «sokak 
romlására és feltámadására tétetett Izraelben» és aki 
miatt — mondja Máriának — «a te lelkedet is tőr 
j á r ja át.» (Luk. 2, 23—35.) De kivált két tekintélyes 
forrásunk van a Kr. utáni II. századból, melyekből 
visszafelé következtetve kétségtelennek látszik, hogy 
a szenvedő Messiás várása az utolsó századokban, 
sőt magában Jézus korában sem halaványult el tel-
jesen a zsidó nép tudatában. Az egyik forrás Justin 
müve : Dialógus cum Trgphone juclaeo (a II. század 
közepéről). Trypho, a zsidóság képviselője, ismétel-
ten (igy a 68., 89., 90. stb. fejezetekben) vallja benne, 
hogy a zsidók szerint is a Messiásnak szenvednie 
kell, sőt Izaiás 53. fejezetét is a Messiásra vonatkoz-
tatja. A másik forrás a régi zsidó hagyományokat 
tartalmazó Talmud. A keresztény korban keletkez-
vén, hogy a szenvedő mellett a dicsőséges Messiást 
se ejtse el, két Messiást különböztet meg : a szenve-
dőt és a dicsőségeset, Ben Joseph-et és Ben David-ot, 
mint ez a Wünsche által összegyűjtött talmudi szöve-
gekben olvasható. (Die Leiden des Messias. 1870.) 

Mindent összevéve tehát, Wünsche jó indulatú 
túlzásaival szemben, valószínűnek látszik Schürer 
nézete (Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter 
Jesu Christi. 1898. II. 553. 1.), hogy a szenvedő és 
az emberiség bűneiért eleget tevő Messiás eszméje 
az utolsó századokban a zsidóságban nagyban és 
egészben csakugyan elhalványult s hogy csak afféle 
iskolai véleménynek maradt , melyet utoljára csak 
némely j ámbor és istenfélő zsidók vallottak. 

Mi lehet e változott helyzetnek magyarázata? 
Természetesen fejlődhetett ez a zsidóságnak fogság után 
beállott politikai és társadalmi állapotából. Harc, 
elnyomatás lett az egész életük, míg végre 00-ban 
Kr. e. Pompejus alatt a választott nép országa római 
provincia letl. E nyomasztó körülmények között a 
próféták jövendöléseiből a bűnökért szenvedő Messiás 
eszméje kiesett a köztudatból, elvesztette lelki tartal-
mát, s a zsidók hite csak a megalázott népet fel-
szabadító és megdicsőítő Messiás-király után való 
vágyakozással telt el. Az a jelenet, midőn Jézus öt 
árpakenyérrel és két hallal kielégített egy sereg népet 
s azok azon hiszemben, hogy «ő bizonnyal ama 
próféta, ki e világra jövendő,» megragadni akarták 
őt, hogy királlgd tegyék, legjobban kifejezi Jézus 
zsidó kortársainak felfogását a Messiásról. (Ján. 0., 
14 15.) 

E szerint Rivière nézete, hogy a megváltás dog-
mája teljesen keresztény eredetű, csak a Jézus korára 
és kortársaira való tekintetben tartalmaz bizonyos 
relatív igazságot, ha t. i. úgy fogjuk fel, hogy Jézus 
a szenvedő Messiás eszméjét nem vehette át kortár-
saitól s hogy eme felfogásában nem a néphithez 
alkalmazkodott, hanem ellenkezőleg a néphittel 
szembehelyezkedve vallotta azt. Bár másrészt kétség-
telen, hogy ez a hit a zsidó nép történetében nem 

voll új. Mint imént láttuk, csak a Jézus korát köz-
vetlenül megelőző századokban a viszonyok saját-
szerű alakulása folytán halaványult az el; míg a fog-
ság előtt a nép bűneiért szenvedő Messiás képét a 
legrészletesebb vonásokkal megrajzolta Izaiás próféta 
s nevezetesen maga a satisfactio vicaria eszméje is, 
mint olyan, a zsidó nép vallási tudatában állandóan 
élt, folyton ápolva egyik központi s a nép egész 
életét á t járó intézménye, a kultuszbeli áldozatok 
által. Az evangéliumok szerint szenvedéséről, és halá-
láról beszélve, ezért hivatkozhatott Jézus annyiszor 
az ó-szövetségi prófétákra és más előképekre s 
nyilatkozataiból egyáltalán nem azt a benyomást 
nyerjük, mintha a sokak bűneiért elszenvedendő 
halálát a Messiás addig előre nem jelzett funkciójá-
nak tartotta volna. Szóval az evangéliumok nyomán 
nem az a benyomásunk, mintha a megváltás dog-
mája «teljesen» keresztény eredetű volna. 

S ezzel visszaszállva a zsidó nép régibb történeté-
hez, a satisfactio vicaria s a szenvedő Messiás eszméjé-
nek keresése Izaíáshoz s a zsidó áldozatokhoz vezet 
el bennünket . 

A 740—700 közt Kr. e. szerepelt Izaias próféta 
az ú. n. Ebed-Jahve-dalaiban a szenvedő s halála 
által az emberiség bűneiért eleget tevő Messiásnak 
valóságos evangélistája. Nem összefüggő egészet 
képeznek e dalok Izaiás könyvében, hanem szét-
szórva fordulnak elő s nem is egészen megfelelő 
kontextusba beillesztve. Az exegeták összeállítása sze-
rint ezek v o l n á n a k : 49, 1 — 7 + 42, 1 — 9 + 4 9 , 8 
sk. + 50 + 51, 1—16 + 52, 13 — 53, 12. 

Az utolsóban pl. az Ebed-Jahvéről (az Isten szol-
gájáról) így énekel: Bizonyára a mi betegségeinket 
ő viselte és fá jdalmainkat ő hordozta ; és mi őt 
mintegy poklosnak tartottuk és az Istentől megverl-
nek és megalázottnak; ő pedig megsebesíttetett a mi 
gonoszságainkért, megroncsoltatott bűneinkér t ; a mi 
békességünkért van rajta a fenyíték és az ő kékségé-
vel gyógyultunk meg. Mi mindnyájan , mint a juhok, 
eltévelyedtünk, kiki az ő út jára térül t ; és az Úr ő rá 
tette mindnyá junk gonoszságát. Föláldoztalott, mer t 
ő akarta és nem nyitotta meg szá já t . . . Ivivágatik az 
élők földéből, az én népem bűneiért vertem meg 
ő t . . . az én szolgám sokat megigazulttá tesz és azok 
gonoszságait ő hordozza . . . 

Hogy itt az emberek bűneiért szenvedő s eme 
bűnök kiengesztelését halála által eszközlő férfiúról, 
tehát a legszorosabb értelemben vett satisfactio 
vicaria-ról van szó, tagadni nem lehet. Csak az 
kérdés, kit kelljen c férfiú alatt ér teni? Az ú jabb 
ideig mindenki a jövendő Messiásra értelte; ma a 
kritikusok kétféle alakban is tagadásba veszik ezt. 
Némelyek az Ebed alatt magát a zsidó népet értik 
(Slade, Budde, GiesebrechtJ; mások egyes, de a 
Messiástól különböző történeti személyt, Zorobabelt, 
Jechoniást keresték alatta (Bunsen, Bach stb.). Szóval, 
mindkét esetben az Ebed-Jahvénak a Messiással való 
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azonosítását tagadják. Pedig a kontextusban világos 
különbség tétetik az Ebed-Jahve és a zsidó nép 
között, m a g á b a n a fennebb idézett részben is. Az 
Ebed-Jahve kü lönben mindenü t t min t egyes személy 
szerepel ; de hogy ezért Zorobabelre vagy Jechoniásra 
magyarázzuk, tiltja ezen férf iaknak élete és az a 
szerep, mely Izaiás szerint Ebed-Jahvénak jut . 
(Feldmann : Der Knecht Gottes in Isaias c. 40—55. 
1907.) Érdekesebb és m o d e r n e b b a babi lonis ták 
magyarázata . Ezek szerint Izaiás Ebed-Jahvé ja 
Messiás, ki azonban nem más, mint a babyloni 
Marduk- is ten másolata. (Schräder: Die Keilinschrif-
ten des Alten Testamentes. 1903. — Delitzsch : Babel 
u n d Bibel. 1905.) Az egész kép eszerint tehát nem 
volna prófétai kinyilatkoztatás, h a n e m a Deutero-
Izaiás fogságbeli reminiscenciá ja , mellyel vigasztalni 
akar ta a sújtott zsidó népet. Sőt egy lépéssel tovább is 
mennek . Ezen az úton később a kereszténységbe 
is bevonult volna a babyloni elem, amenny iben az 
őskeresztény hitközségek Ebed-Jahvéröl mintázták 
le Jézust, a Megváltót. Az elmélet azonban alig több 
egy szellemes ötletnél. A H a m m u r a b i ko rában a 
helyi istenségből egyik főistenséggé előléptetett Mar-
duk a babyloni mi thologiában mint gyógyító isten 
szerepel ; csakhogy kivüle m á s istenek is bir tak ilyen 
«megváltó» hatással, amint többen is voltak köztük 
istenfiak a különféle csil lagképek szerint, amelyek-
ben tudvalevőleg isteneiket keresték a babyloniak . 
Különben mithologiá juk Messiás-válásról, a zsidó 
vallás eme je l lemző vonásáról , n e m tud semmit . Az 
pedig, mint a babi lonis ták vélik, hog}' a Messiás 
szenvedése, amiként azt Izaiásnál olvassuk, egyszerűen 
valamely babyloni astral- istenség időszaki e lhomályo-
sodásában b i rná alapját , még a mithologiába is 
alig beillő ötlet. (Slaab i. m ü v e 31—34. 1.) 

A theologusnak, a kr i t ikusokkal foglalkozva, az 
első hipotézisnél nagy fdologiai, a másodiknál ala-
pos assyriologiai tudással kell végeznie kuta tó m u n -
káját . 

Csodálatos különben, hogy, min t lát tuk, Izaiás 
ezen fenséges Ebed-Jahve képe a következő időben 
n e m ment át a zsidó nép vallási t uda tába ; de hát 
szorongattatásai s anyagi csapásai közt a Messiás 
lelki ta r ta lma nem érdekelte, annak dacára , hogy 

amit itt a Messiás, min t személy, képviselt, t. i. a 
bűnökér t való satisfactio vicaria, a lapeszméjét képezte 
a zsidó áldozatok egyik f a j á n a k : az engesztelö-áldo-
zatoknak, melyek egész Jeruzsá lem elpusztulásáig 
(70. Kr. u.) je lentős részét képezték a zsidó nép val-
lási berendezettségének. 

S ezzel a h a r m a d i k p rob lémára té rünk át, a 
zsidó áldozatokra. A Penta teuch egyik könyve, a 
Leviticus, a zsidó rituálé, le ír ja őket. Egy-egy ilyen 
áldozatnál az áldozó egyén bűnval lomása u t án rá -
tette az áldozati állat fejére a kezét, jelezvén, hogy 
bűneiér t ő érdemel te a halált, melyet most az állat 
szenved el helyette; azután pedig a levita levágta az 
állatot s vérével az oltárt hintet te be. így men t végbe 
a zsidó val lásban a bűnös engesztelődése a Jahvéval, 
a legszorosabban a satisfactio vicaria eszméje a lap-
j á n és pedig m a g á n a k Jahvénak rendelkezése sze-
rint . Ezért volt tiltva a zsidóságnak a vérevés. Lev. 
17, 10—12 így olvassuk: «A test lelke a vérben 
vagyon és én azt nektek adtam, hogy az oltáron 
azzal tisztítsátok meg lelkeiteket és a vér a lélek engesz-
telésére leg gen.» Az áldozati vér az ol táron tehát 
engesztelő erővel birt a lelkekéri, az Úr rendelése 
szerint. 

Az engesztelő áldozat hatása a hébe rben k ipper 
(Piel, k a p h a r igétől) szóval van kifejezve s er re a la -
pí t ja Ritsehl (Die christ l iche Lehre von der Becht-
fer t igung u n d Versöhnung. 1870.) és iskolája abbeli 
elméletét, hogy az ószövetségi á ldozatoknál egyálta-
lán nem engesztelésről, h a n e m az Úr orcá ja előtt 
való befedésről volt szó. Hogy kiküszöbölhessék az 
engesztelődés eszméjét, k i forgat ják a zsidó áldozatok 
rendeltetését. Az Urat — így okoskodnak — a teremt-
m é n y n e m láthat ja , hogy tehát a zsidó a szövetségi 
viszonynál fogva közeledhessék a Jahvéhoz, az áldo-
zatot fedőül használta . Ehhez képest Bitschl szerint 
a kipper-szó n e m engesztelést, h a n e m befödést j e l en -
tett. Ez a különös elmélet, mellyel tulaj donképen 
Luther megigazulási tanát (peccata teguntur) aka r j ák 
igazolni, m i n d e n fdologiai mesterkedése mellett sem 
illeszthető be az ószövetségbe; hiszen egyebet nem 
említve, m á r a ki indulási pon t j a is hamis, m in tha 
az Istenhez közeledni akarn i annyi volna, mint Istent 
látni akarni . (Köberle: Sünde u n d Gnade im reli-
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nyokat jutányos áron. Költség- n 
vetéssel szivesen szolgál. Eze-
len kívül készít fúvókat, ko- • 
vács-tűzhelyeket, csigasorokat H 
csigákat, emelőket, üllőket, n 
satut stb. e szakba vágó mun- S 
kát. Jutányos árak, pontos és 

tisztességes kiszolgálás. 
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giösen Leben des Volkes Israel bis auf Christus. 
1905.) 

íme nagyjában a problémák egész sora, melye-
kel a theologusnak meg kell oldania, mielőtt a 
keresztény soteriologia tulajdonképeni forrásához, az 
evangéliumok kutatásához foghatna. 
(Folytatjuk.) Dudek János dr. 

A pécsi őskeresztény temető! 
I. közlemény. 

Pécsett, ez év jún ius 16-ika óta a keresztény ré-
gészetet nagyban érdeklő munkák folynak. Arról volt 
eleinte szó, hogy a Kr. u. IV. vagy legkésőbb az V. 
század első feléről származó sírkamrát (cubiculum) 
előcsarnokával és a hozzá vezető százéves folyosóval 
együtt a beszivárgó és lecsapódó nedvességtől meg-
óvják és így e nagybecsű műemléket, főleg pedig a 
cubiculum őskeresztény falfestményeit megmentsék. 
E nagy tudást és még nagyobb körültekintést köve-
telő munkát a Műemlékek Országos Bizottságának 
megbízásából Möller István, az ismert restauráló 
műépítész végzi. Gróf Zichy Gyula pécsi püspök 
megértő lelke tette lehetővé, hogy a költségeket a 
pécsi székesegyház szolgáltassa a déli falához hozzá-
támaszkodó idősebb katholikus kultusztestvérének. 

Természetes, hogy ilyen munkálatok alkalmával 
a tudomány érdeklődése és vizsgálata nemcsak a 
megmentendő műemlék összes, eddig részben isme-
retlen körülményeire terjed ki, hanem messzebbre, 
a környékre is. Bitkán kínálkozik ugyanis ilyen 
alkalom, mely nemcsak lényeges tények és helyzetek 
megállapítására, hanem felfedezésekre is alkalmas. 
Hogy a cubiculum és tartozékai a víz káros beha-
tása ellen elszigeteltessenek, ki kellett azokat a föld-
ből ásni. Az ásás nem terjeszkedhetett csak annyira, 
hogy az építmények a földburoktól megszabadíttas-
sanak, hanem a szigetelést teljesítő munkásoknak az 
oldalak mentén elegendő helyet kellett teremteni az 
akadálytalan mozgásra, vagyis legalább 1 méter szé-
les gödröket, folyosókat kellett létesíteni a falak 
mentén. Már e folyosókban jelentkeztek a feltárásra 
izgató dolgok. Érthető, hogy az egyik lelet vonja 
maga után a másikat, mert a csákány és ásó 
nem állhat meg a félúton, ha egyszer a reményt 
nyúj tó jelenségek sorozatának szélére eljutott. Igy 
történt, hogy a pécsi őskeresztény cubiculumról való 
ismereteink az ú jabb leletek világánál tisztázódtak 
és bővültek. Az eredmények figyelmet érdemelnek, 
mert bízvást mondhatom, hogy itt nemcsak holmi 
régészeti élményről van szó, amely a szakembereket 
ejtheti csupán izgalomba, hanem egy olyan kulturális 

1 A pécsi Városi Múzeum igazgatójának és pécsi jog-
lyceumi tanárnak aktuális cikkét, amellyel a f. é. nyarán meg-
kezdett ásatások alatt általa felfedezett őskeresztény emlé-
kekről beszámol, olvasóink különös figyelmébe ajánljuk. 

Szerk. 

dokumentumról , mely a nagy római birodalom provin-
ciális életének, sőt specifikusan keresztényi életének 
jó nagy darabját világítja meg. 

Szerencsés voltam c munkák minden részletét 
hivatalos megbízás alapján megfigyelhetni. Nem is 
volt mozzanat, amelyet lehető részletes pontossággal 
fel ne jegyeztem volna naplómba. Kerestem a kap-
csolatokat, melyek az űj helyzet és monografiaszerűen1 

feldolgozott ismereteim között szükségszerűen fonód-
tak. Anyagom annyira megbővült ezek következtében, 
hogy egy ú j monografia előkészítésére kell gondol-
nom. Ez alkalommal tehát csak a lényegesebb ered-
mények egyszerű ismertetésére szorítkozhatom ; csak 
a figyelmet akarom felhívni. 

A pécsi őskeresztény cubiculum egy, mindössze 
10 m2 területű, négyszögletes, dongaboltozattal fedett 
helyiség, mely 4 méter mélységben a föld alatt a 
pécsi székesegyház déli falának alapjához támasz-
kodik. Délről hozzá van építve egy még kisebb elő-
csarnok, mely szintén dongaboltozattal van fedve. 
Magát a cubiculumot falfestmények díszítik, még 
pedig az északi falon látható a Krisztus-monogramm, 
melyre az antik ruhákba öltöztetett szent Péter és 
Pál apostolok mutatnak rá. A keleti oldalfalon a 
bűnbeesés, Dániel az oroszlánok vermében (csak 
alig felismerhetőleg), Jónás próféta ; a nyugati falon 
Noé a bárkában és a Madonna által ölében tartott 
Jézusnak ajándékokat hozó keleti bölcsek többé-
kevésbbé töredékes képei ismerhetők fel. A déli falat 
indadiszitmény borítja. A dongaboltozaton a mennyei 
paradicsom van feltüntetve, a Krisztus-monogramm 
köré csoportosuló négy női szent pajzsos képe (imago 
clypeata), csokrok mellé szimmetrikusan elhelyezett 
pávák és galambok és végre levelek és rózsák által. 
Az északi falat egy négyszögű nyilás töri át, mely 
egy kerekivű, fallal lezárt üregbe szájadzik. E falnak 
padkaszerű lábazata van római téglákból ( 3 0 x 4 0 
cm. méretűek) rakva. Az előcsarnok keleti felén 
ugyancsak római téglákból falazott alacsony pad van. 

Mindezek eddig ismert körülmények voltak. Most 
hogy az építmények ki vannak ásva, több, fontos 
momentum tisztázódott. 

Mindenekelőtt az, hogy a s í rkamrában hogyan 
történt a temetkezés. Téglákból falazott, háztető alak-
jára, cseréppel fedett koporsóládákba, a melyek a 
s í rkamra padlójára az oldalfalakhoz voltak építve 
és nem a padló szintje alatt, mint eddig hitte a tudo-
mány Henszlmann Imre egyik adata alapján, mely 
szerint 1871-ben a padló alatt emberi csontokat 
találtak. A cubiculum déli falán, a bejárati nyílástól 
jobbra ugyanis felfedeztük a vakolatréteget, mellyel 
a koporsóláda fedele volt a falhoz ragasztva. Ezt 
ugyan előbb is fel lehetett volna fedezni, mert a 
nyom helye látható volt. Ámde a vakolatnyomnak 

1 V. ö. Szőnyi: A pécsi őskeresztény sírkamra. Buda-
pest. 1907. 
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senki sem tula jdoní tot t jelentőséget a töredékes falon 
azért, mer t n e m tudta senki, hogy a temetkezés így 
történt. Er re egy új cubiculum felfedezése vezetett, 
amin t a lább látni fogjuk. 

Fel tűnt a cubiculum kiásása után, hogy e cse-
kélyke helyiségnek m a j d n e m másfél méteres oldal-
falai vannak és ezek még külön támasztópi l lérekkel 
vannak megtámogatva úgy a falak közepe tá ján , 
min t az épí tmény sarkain. Hozzájárul t ehhez a cubi-
cu lum északi fala mögött láthatóvá lett félkörív-szeg-
mentumos , apsis-szerü fal, melynek körive a nyugat i 
és keleti fa lakon is folytatódik. Azután most volt 
észlelhető az a körü lmény , hogy a cubiculum keleti 
és nyugat i falai nem nyúlnak le egész vastagságuk-
ban a helyiség padlóvonaláig, h a n e m csak a falvas-
tagság belsőfele. Világos lett ebből, amit csak sej-
telem gyanánt hangozta t tam eddig, hogy a cubicu-
l u m felett, tehát a föld felszíne felett egy másik 
épület m inden jel szerint egy cella memoria vagy 
egy kis t emplom volt, mely azonban az idők v ihará -
ban elpusztult és csak alapfalai és aps isának alsó-
része m a r a d t meg a föld anyai kebelében. 

Hogy az 1780. óta ismert cubiculum előcsarno-
kával együtt n e m az egyedüli szepulkrális épí tmény 
a pécsi székesegyház környékén, azt sejtettem. Sej-
te lmemnek alapul szolgált az a körülmény, hogy a 
cubiculum felfedeztetése a lkalmával 13, légiából fa la-
zott és háztetőalakú fedéllel ellátott sírt találtak, 
a min t erről Koller József, a pécsi püspökség tör ténet-
í rója tudósít a Prolegomena in Históriám Episco-
patus Quinque-Ecclesiensis c imű művében . A sirok 
n e m marad tak fenn, s csak a Koller művében hozott 
rézmetszetről tá jékozódhat tam a lak juk felől. De n e m -
csak azt tudtam, hogy a cub icu lum egy nagy kiter-
jedésű, legalább részben keresztény temetőben áll, 
melynek egyes részei építkezések a lkalmával kerül -
nek felszínre, h a n e m kétségtelennek tar tot tam, hogy 
e temetőben m á s cubiculumok is voltak. Feltevése-
met igazolta az ásások eredménye, mely még két cubi-
cu lumot hozott napfényre , s ha folytatnák a székes-
egyház előtti té ren az ásást, még több is előkerülne. 
Egynek oldalfalai, sőt támasztópil lérei m á r is k ikan-
dikálnak a földből a régi cubiculumtól keletre. Ha 
ar ra gondolok, amiről Henszlmann tudósít, hogy 
a dómtól délnyugatra a püspöki palota mellett ő 
egy bazilika oszloptöveit látta a mul t század 60-as 
éveiben, akkor igazán indokolt amaz óha jom, hogy 
folytassák a kutatást és jö j jön felszínre ez a salonai 
hires őskeresztény temető nagyszerűségét igérő nek-
ropolis. 

Egyike az ú j o n n a n felfedezett cub icu lumoknak 

az ismerttől nyugatra áll, tőle csekély távolságban. 
Valamivel kisebb az ismertnél , de falépítési m ó d j a 
azonos. Vagyis oldalfalai te rméskövekből vannak 
rakva, dongabol tozata 3 0 x 4 0 cm.-res római téglákból 
van szerkesztve. Ennek m á r nincsenek oly vastag 
falai, min t a más iknak , mer t n e m volt felette é p ü -
let, annyi ra nem, hogy boltozata felett körülbelül 
60 cmnyire h á r o m falazott sír fekszik. Homokfalá-
ban nyílik az alacsony és keskeny félköríves a j tó-
nyílás, mely a felfedeztetéskor kövekkel volt behányva . 
A közelében egy hattollú, gyönyörű bronzkulcs 
feküdt, m in tha csak a cubiculum egykori tu la jdo-
nosa hányta volna el valami veszedelem, ta lán a 
népvándor lás közeledtével. Mikor a s i rkamrába beha -
tol tam, fövenyréteg borí tot ta fenekét, amely min t a 
kitisztításkor ki tűnt , fél méte r vastag volt. A föve-
nyen egy tyúktojás héja feküdt, min t a Kolumbus tojása 
felállítva. A donga boltozat szép fehér a rá ja polyva 
közbekeverésével vékonyan felkent meszes vakolattól . 
Itt-ott füs tnyomok láthatók, b izonyára a sírt látogató 
hozzátartozók olaj mécseseinek emlékei. Festésnek 
nyoma sincs. Lehet azonban, hogy ezt is ki akar ták 
festeni, csak n e m készülhettek el vele. A felkent vakolat-
réteg még n e m tekinthető véglegesnek, arra jöt t volna a 
festés alá való kisimított vakolatréteg Vitruvius 
szabályai szerint. A fövenyréteg és az alatta fekvő 
föld és törmelékréteg ki takar í tása után két dolog 
tűnt szembe. Egyik az, hogy a k a m r a északi fa lának 
egész szélességében egy téglából falazott sírláda fek-
szik, melynek fedele m á r ugyan nincs meg, de nyerges 
a lakját pompásan szemlélteti a keleti fa lon lá tható 
vastag vakola t ré teg; egyébként is a tetőcserepek 
töredékeit , sőt a tetőcserép hornyos cserepéből is 
egy darabot sikerült a padló törmelékeiből kihalászni. 
A sir láda ilyetén elhelyezése adta a kulcsot a festeti 
cub icu lumban való kuta tásokhoz is, amin t fenn 
említet tem. A másik dolog az, hogy a k a m r a észak-
nyugat i s a rkában akkora törést találtunk, amelyen 
egy ember kényelmesen be ju tha to t t a helyiségbe. 
E pon ton aztán megindul t a kombinác iók áradata . 
Magam is gondol tam arra , hogy talán a sírfoszto-
gató vándor ló népek törték át a falat és hatol tak be 
a cubicu lumba. Alapot nyúj tot t e feltevéshez az, hogy 
a pad lón fekvő törmelék közt szerteszét hányva 
találtuk a sír láda ha lo t t j ának csontjait , aztán agyag-
edénytöredékeket , a sirok mellékleteinek egyik gya-
kori velejáróját . De ha így történt volna, akkor a 
cubiculum nem lehetett a föld alatt, h a n e m a föld 
felett kellett lennie, ami azonban n e m valószinű. 
További ada tok szerzése végett továbbfúr tunk bele 
a földbe a törésen túl és 3 méter távolságban egy 
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kútkávaszerű építmény oldalára bukkantunk, mely 
téglákból van nem vakolattal, hanem vörös agyag-
gal falazva. Minthogy tovább nem mehettünk, egy-
előre be kellett minden kombinációt szüntetni. Mikor 
azonban a cubiculum felett három sírra bukkantunk, 
kétségtelenné lett legalább annyi, hogy a s írkamra 
mindig a földben volt. Még annyit jegyzek meg róla, 
hogy a cubiculum meglehetősen hanyagul van építve, 
a téglákat összeragasztó vakolat sárgás homokból 
készült, ami szokatlan itt, ahol mindenütt meszes, 
fehér római vakolatot lehet találni. 
(Folytatjuk.) Szőnyi Ottó dr. 

Jl dogma modernista magyarázatai. 
IV. közlemény. 

7. Le Roy tana. Le Roy azt állítja, hogy a dogma 
nem elméleti, hanem gyakorlati igazság. Tehát más 
oldalról kezdi ki a katholikus dogmát, mint az ed-
dig ismertetett modernista magyarázatok. Elfogadja 
a kinyilatkoztatást; azt sem tagadja, hogy az egyház 
csalatkozhatatlanul terjeszti elő azokat a hivésre. 
Csakhogy ez a kinyilatkoztatás, akkor is, ha az egy-
ház csalatkozhatatlanul terjeszti elő, nem elméleti, 
ismereti rendhez tartozó igazságokat ad elő, hanem 
erkölcsi, gyakorlati igazságokat, melyek arra valók, 
hogy a cselekvést irányítsák. S azért fosztja meg 
a dogmákat értelmi értéküktől, mert azt gon-
dolja, hogy csak így menthetők meg attól a pusz-
tulástól, amelynek a modern bölcselet támadásai 
alatt okvetlenül ki vannak téve. Ellenben, ha a dog-
mák intellektualista felfogásához nem ragaszkodunk, 
akkor nemcsak megmenthetők, hanem szépen össze 
is egyeztethetők a modern tudományos, bölcseleti 
szellemmel, melynek vezércsillaga a folytonos hala-
dás. «A cselekvés elsőségének a tana megoldhatóvá 
teszi a problémát anélkül, hogy bármit is fel kel-
lene adni akár az ész jogaiból, akár a dogma igé-
nyeiből.»1 

Hogy a katholikus dogma eddigi felfogásától el-
tér s ezt öntudatosan leszi, azt nyiltan bevallja. Ed-
dig a dogmát úgy védelmezői, mint támadói intel-
lektuális értelemben magyarázták : «a dogma értelmi 
jelentését tartották elsőnek, prakt ikus és erkölcsi ér-
telmének másodrendű és levezetett jelentőséget tulaj-
donítottak, mintha amaz alkotná a dogmát, ez pedig 
csak egyszerű következménye volna. Az intellektua-
lista felfogás a dogmából elméleti kijelentésfélét csi-
nál, melyet bebizonyítani nem lehet, s mégis érint-
hetetlen. ü e azért mégis elméleti jellegű és ismereti 
rendhez tartozó állítás».2 

Azon indító okokat, melyek miatt a modern 
emberek a katholikus dogmát elvetik s melyeket 
Le Roy is magáévá lesz, négy csoportba osztja. Vagy 
úgy is mondhat juk , hogy a dogmáról vallott új fel-
fogását négy érvvel támogatja. 

1 La Quinzaine, 1905. 325. 1. 2 u. o. 499. 1. 

aj A modern tudományos módszer egyik főelve 
az, hogy csak azt fogadja el igaznak, amit az ember 
bebizonyít és ami evidens. A fizikus fizikai, a biolo-
gus biologiai, a történetíró történeti érveket akar. 
A dogmákat azonban lehetetlen belső, homogén, di-
rekt és tudományos érvekkel bebizonyítani. A dogma 
oly tétel, mely be nem bizonyított és belső okokkal 
be nem bizonyítható. Azok is, akik hisznek bennük, 
bevallják, hogy lehetetlen igazságának belső okai 
szerint felfogni a dogmát. Már most a tudományos 
elvnek épen a legfontosabb, legéletbevágóbb kérdé-
seknél semmi érvényük sem vo lna? ! Azért a mo-
dern ember, ha hű akar maradni módszeréhez, 
amely neki annyi sikert biztosított minden téren, 
nem tehet mást, minthogy abszolúte elveti a dog-
matikus tétel ezen eszméjét. 

b) A dogma védői erre azt mondják, hogy a dog-
mák igazsága mellett is vannak érvek, melyek, ha 
az igazságok hogyanját és miért jét nem teszik is 
nyilvánvalóvá, mégis külső, indirekt bizonyítást ké-
peznek. A külső bizonyítás alapja pedig a tekintély. 
A tekintélyre való hivatkozással külsőleg, erőszako-
san akar ják az igazságot ránk kényszeríteni, mint 
valami kész dolgot. Ez pedig annyi, mint a gondol-
kodás jogát korlátozni, értelmi tvranizmussal fenye-
getődzni, a kutatás szabadságát megkötni. Mind oly 
dolgok, melyek a modern szellemi élettel, az auto-
nómia és őszinteség igényeivel, az immanencia elvé-
vel ellenkeznek. Ezen immanencia elve abban áll, 
hogy minden igazság csak úgy lép be hozzánk, ha 
azt az, ami őt már megelőzi, mint többé-kevésbbé 
szükséges befejezését követeli, amint a táplálék, 
hogy valóban tápláló legyen, feltételezi az előzetes 
dispoziciót, készséget, azaz az éhséget és emésztési 
képességet abban, aki azt magához veszi. Egy csn-
pán csak külsőleg nyújtott szellemi adomány abszo-
lúte asszimilálhatatlan, elgondolhatatlan volna, való-
ságos semmi ! Az ilyen extrinsecismus ellenkezik a 
modern tudományos módszerrel. 

c) A dogmák azért sem fogadhatók el, mert ér-
telmetlenek, nincs elgondolható jelentésük. A legszo-
rosabban vannak az arisztoteleszi-skolasztikus böl-
cselethez kötve. Már pedig ezen bölcseleti rendszer-
nek a tartalma sokszor kétséges, kifejezései homá-
lyosak s minden bizonnyal elavultak (pl. a materia 
és forma theoriája a szentségeknél). Ha valaki ke-
resztény akar lenni, azzal kezdje, hogy ezen túlhala-
dott, feledésbe ment bölcselethez térjen vissza?! 
Azonkívül ezen elvont formulák a közész- és köz-
nyelvből vett metaforákkal, symbolumokkal vannak 
keverve, melyekről nem tudjuk, hogy hogyan kell 
értelmezni és meddig kell követni őket. Le Roy a 
nehézség szemléltetése céljából felemlít egy-két dog-
mát, s a hagyományos felfogás szerinti értelmüket 
vizsgálja, úgy veszi t. i. őket, mint theoretikus téte-
leket, melyek a szavak logikai viszonyát fejezik ki. 
Vegyük az Isten személyiségének a dogmáját. Lehet-e 
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ennél valami észszerűt gondoln i? Az Isten szemé-
lyes lény. Vegyük értelmi jelentésében mint elméleti 
ismereti rendbe tartozó tételt. Hogyan kell a «szemé-
lyest» é r ten i? Ha a mi pszichológiai tapasztalatunk 
szerint fogjuk fel az isteni személyiséget, mint egy 
idealizált és a tökéletességig fokozott emberi szemé-
lyiséget, akkor an t ropomorűzmusba esünk. Ha pedig 
azt mondjuk , hogy hasonlí thatat lanul más, akkor 
miért, mi jogon nevezzük személynek? Logikusan 
oly néven kellene nevezni, mely egyedül csak ől 
illeti meg, mely másra alkalmazható nem volna. így 
nem tudjuk definiálni. Tehát, ha definiáljuk Isten 
személyiségét, emberiesi t jük őt, ha pedig nem, akkor 
benn rekedünk az agnoszticizmusban. Nem analizál-
hat juk, nem definiálhat juk a dogmát, tehát semmit 
sem gondolhatunk mellette. Ha a dogmáknak ér-
telmi egyenértéki, gondolati kép szempontjából theo-
retikus jelentést ad az ember, akkor mindenüt t csupa 
non-sens-hez jut . 

cl) Ha a dogmákat a valóságot visszatükröztető, 
értelmi jelentésű igazságok gyanánt fogjuk fel, akkor 
lehetetlenség őket összeegyeztetni a szellemi élet 
egységével. Sem tar ta lmukra, sem logikai természe-
tükre nézve nem tartoznak a többi tudományos té-
telek ismereti rendjébe. A tudomány tantételeivel 
össze nem fűzhetők, velük nem alkothatnak össze-
függő rendszert. Mivel változhatatlanok, azért egé-
szen idegenszerűek azon haladásra nézve, amely a 
szellemi élet lényege; mivel transcendensek, a tény-
leges értelmi életből ki vannak kapcsolva. A tudo-
mány és bölcselet egyetlen problémáját sem világít-
ják meg, viszik előbbre, azaz terméketlenek, haszon 
nélküliek. Már pedig az igazságot és értékét azon ki-
hatás szerint mérik, melyet a szellemi élet előmoz-
dítására gyakorol. 

Le Roy azt hiszi, hogy ezen érvelések erejét va-
lóban semmikép sem lehet megdönteni. Azt gon-
dolja, hogy ezen nehézségek, ellenvetések tömkele-
gétől nem lehet szabadulni, míg az ember a dogma 
szokásos fogalmához ragaszkodik. Csak egy kiút van. 
Azt kell igazolni, hogy ezen modern szellem által 
elvetett és kárhoztatott dogmafogalom nem a dogma 
katholikus fogalma. Tehát határozottan el kell hagyni 
a dogmák azon felfogását, hogy azok mindenekelőtt 
értelmi, ismereti rendű igazságok, melyek több-keve-
sebb pontossággal fejezik ki a tárgy belső természe-
tét, a dolgot önmagában. 

Le Roy ezen fejtegetései először a «Quinzaine» 
folyóiratban jelentek meg, ma jd pedig kibővítve, ön-
álló könyvben «Dogme et critique» címen. 

Le Roy a dogmák értelmi értékét egészen hál-
térbe szorítja s praktikus jelentésüket állítja elő-
térbe : a dogmának mindenekelőtt gyakorlati jelen-
tése van. Mindenekelőtt cselekvésre vonatkozó elő-
írást tartalmaz. A dogma elsősorban gyakorlati 
életszabály, azt írja elő, hogy mit tegyünk. Ez a fő-
értéke, pozitív jelenlése. «Un dogme a surtout un 
sens prat ique. Il énonce avant tout une préscription 
d 'ordre pratique. Il est plus que tout la formule 
d'une règle de conduite pratique. Là est sa princi-
pale valeur, là sa signification positive.» (Quinzaine, 
517. 1.) A dogmákat ne elméleti tantételek, hanem 
gyakorlati életszabályok gyanánt vegyük. Gyakorlati 
jelentésüket mindenki felfoghatja a szellemi életben 
való előmenetelének foka szerint. 

Le Roy mindamellett nem tagadja azt, hogy a 
dogmának valami valóság felel meg ; csak azt ta-
gadja, hogy ezen valóságot ismerjük. «A dogmának 
önmagában véve csak prakt ikus jelentése van. De 
azért valami misztikus valóság felel meg neki s az 
ész számára elméleti problémát állít fel.» Sőt van 
értelmi értéke is, de ez másodlagos, alárendeli, lénye-
gileg negativ. Inkább elvet és kárhoztat, mint pozi-
tive meghatároz. Vegyük pl. ezt a dogmát : Isten 
személyes lény. Ez a dogma semmikép sem defi-
niálja az Isteni személyiséget, nem oktat ki róla, 
nem nyilatkoztatja ki természetét, nem ad róla ki-
lejezett fogalmat. De látom egészen jól, hogy mit 
mond nekem : az Isten nem személytelen, azaz ő 
nem csupán törvény, elvont kategória, eszményi elv, 
elvont valóság, kozmikus erő stb. A dogma nem ad 
új, pozitív fogalmat, hanem figyelmeztet arra, hogy 
a pantheizmus ilyen és ilyen formája téves és elve-
tendő. Ha az egyház azt tanítja, hogy Isten szemé-
lyes lény, akkor ezt így fogjuk lel : úgy érintkezzél 
Istennel, mint emberi személyekkel. Ha Krisztus fel-
támadását tanítja, akkor ezt is a mi cselekvésünket 
szabályozó, irányító értelemben fogjuk fel: Krisztus-
sal szemben úgy viselkedjetek, mintha most is élne 
s amint kortársatokkal szemben viselkedtek. Az 
eucharistia jelenlétében való hit prakt ikus utalás 
arra, hogy előtte úgy viselkedjünk, mintha Krisztus 
ott valóban jelen volna. így minden dogmának lehet 
értelme, melyet a tudomány sohasem támadhat meg, 
mert az ő területén kívül fekszik. 

így értelmezve a dogmákat, kikerüljük az agnosz-
ticizmust anélkül, hogy intellektualizmusba esnénk. 
Amire gondolunk, az nem maga a dogma, hanem a 
bennünk keltett visszhangja, azaz űtmutatás, amely-
lyel cselekvésünket tájékoztatja, irányítja. Az agnosz-
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ticizmust és intellektualizmust a pragmatizmus vált ja 
fel. A dogma értékét épúgy megtapasztalhatja az 
ember, mint az orvosi recept értékét. A recept tar-
talma érthetetlen lehet. 

Elegendő azt tudni, hogy mire kell alkalmazni, 
s lia igy élünk vele, a valóságban megtapasztaljuk, 
hogy mit ér. Le Roy ezen tana összefügg Bergson 
francia bölcselő idealizmusával. Bergson evolucio-
nizmusa szerint a fogalom igazsága nem az, hogy 
többé-kevésbbé megegyezik a tárggyal, hanem az, hogy 
többé-kevésbbé alkalmas az élet vezetésére. Amint 
tehát a tudományos elméletek aszerint igazak többé-
kevésbbé, amint többé-kevésbbé hasznosak az élet 
irányítására, fejlesztésére, s amint többé vagy ke-
vésbbé alkalmazhatók, úgy a hittételek igazsága is 
nem a tárgyilagos valósággal való megegyezésükben 
van, hanem az isteninek cselekvés ú t ján megszerzett 
tökéletesebb tapasztalataiban. 

Le Rog azt gondolja, hogy az ő magyarázata 
eloszlatja az összes nehézségeket. A katholikus em-
bernek fenntartás nélkül kell ragaszkodnia a dog-
mához. De a dogma nem elméletet ír elő, nem is-
mereti rendű igaznaktartást követel. A katholikus 
csak mint életszabályhoz van hozzákötve. Az a 
tekintélyre való hivatkozás, mely az ismeret rendjé-
ben el nem fogadható, a cselekvés rendjében a priori 
kevésbbé látszik megbotránkoztatónak, mert ha a 
külső tekintélynek van valahol helye, jogos léte, 
akkor az bizonyára a cselekvés területe. Agondolkodás 
szabadságát egyáltalán nem érinti a cselekvést előíró 
parancsoknak a követése. A theologia a szabad spe-
kuláció ügye marad. A katholikus e téren ép oly 
szabad, mint a tudományok rendes következtetései-
vel szemben. Csak egy dolog van kikötve, hogy t. i. 
az ő elmélete igazolja a dogma által kijelentett gya-
korlati szabályokat. «L'élaboration philosophique du 
dogme reste libre sous la seule réserve de ne pas 
altérer sa signification pragmat ique et morale, sa 
valeur vitale et salutaire.» így a dogma lelke, t. i. 
az erkölcsi, vallási tartalom, mint életünk irányítása, 
változatlan marad. A dogma hüvelye, az értelmi 
része, az elméleti magyarázatok, felfogások folyton 
változhatnak és változnak. 

8. Schnitzler modernista azt í r j a : «Jézus a leg-
dogmátlanabb ember volt, prédikálása teljesen val-
lási volt, de épúgy egészen dogmátlan».1 «Mi modern és 
vallásos ka thol ikusok . . . a középkori katholikusoktól 
abban különbözünk, hogy mi 1) a tekintéllyel szem-
ben az egyéni lelkiismeret jogaival lépünk fel, tehát 
neki csupán pedagógiai értéket tu la jdoní tunk; 2) hogy 
az úgynevezett dogmákban és rítusokban (szentsé-
gekben) nem az isteninek megtestesüléseit, nem az 
«igazságnak» és a «kegyelemnek» szóbeli és érzéki 
leverődéseit látjuk, hanem azon vallási tapasztalá-

1 Katholicisuius und Modernismus, 34. 1. 

soknak termékeit és segédeszközeit, melyeket előze-
tes keresztény századok tettek.»1 

(Folytatjuk.) Wiedemuinn Károly dr 

A legrégibb k^sztény missiók Közép-
Ázsiában. V. közlemény. 

Megírtuk Barliebraeus nyomán, hogyan lett az 
uigurok egyik törzse kereszténnyé. Első tekin letre 
azt hinnők, hogy a dolog természetéből kifolyólag e 
rendkívüli eseménynek óriási hordereje lehetett a 
kereszténység elterjedésének szempontjából. Sajnos, 
nem így történt. Igaz ugyan, hogy az uigurok mind-
végig rokonszenvvel viselkedtek a keresztények iránt 
s a kereszténység elterjedését nem gátolták, mind-
amellett, a látszólag kedvező körülmények dacára, 
a keresztény tan jóval kevesebb követőre lett szert, 
mint azt ilyen előzmények után várnók. 

Ennek a jelenségnek oka igen egyszerű. A közép-
ázsiai kereszténység gyökereit Szisztán és Choraszán 
területén kell keresnünk. Onnan ágaztak el a nesz-
toriánus hithirdetés szálai kelet felé. Az iszlám el-
terjedése azonban megakadályozta a kereszténységei 
erejének teljes kifejtésében, védekezésre kényszerí-
tette saját ot thonában, lehetetlenné tette, hogy hit-
hirdető tevékenységét idegen földön gyakorolja. 

A szaszanidák hatalmas birodalmának bukása 
ulán a diadalittas arabok 666-banmegrohanták Keleti-
Turkesztánt ; Chiva, Bochara, Szamarkand emirjei t 
leigázták és a chalifa choraszáni helytartójának hű-
béreseivé tették.2 Az oázisok lakói hosszú ideig hal-
lani sem akartak Muhammed tanairól és szivósan 
ragaszkodtak Zoroaszter vallásához. De végtére is a 
próféta híveinek kitartását teljes siker koronázta ; a 
régi perzsa vallás hosszú haláltusa u tán k imúl t ; a 
gyaurok ( = tűzimádók) legfeljebb sut tyomban mer-
ték hódolalukat bemutatni a levegő, a tűz és a víz 
isteni elemeinek. 

Furcsán hangzik talán, de a legnagyobb hatá-
rozottsággal állíthatjuk, hogy a perzsa vallás eltűnése 
nagy csapás volt a perzsa kereszténységre. Megmond-
juk, miért. A pogányt, a budhistát, a tűzimádót meg 
lehet nyerni Krisztus t anának ; a muszlimet vagy 
nehezen, vagy sehogy. Lavigerie biboros szavaival 
élve, ahol az iszlám elterjedt, ott a kereszténységnek 
nincs jövője. Úgy történt a dolog Turkesztánban is. 
Az iszlám még hozzá elhódította a nesztoriánusok 
egy részét, ráadásul pedig a keresztény missiók 
művét rendkívül megnehezítette. 

Szerencsére a muszlim hódítások csakis Nyugati-
Turkesztánra szorítkoztak. A szaszanida házból szár-
mazó bocharai emirek (874—907) megpróbál ták 
ugyan hata lmukat Kelet felé is kiterjeszteni, de az 
uigurok mindezeket a kísérleteket alaposan meghiú-

1 Das Neue Jahrhundert, 1910. nov. 2. 
2 Vámbéry, Bokhara története. 23. köv. 11. 
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sították. A szeldsukok harcias népe, amely 1050-ben 
Bagdad városát foglalta el, majd 1071-ben Örmény-
országot kerítette hatalmába, végül pedig Melik sah 
alatt Szíriára és Egiptomra tette kezét, sem volt sze-
rencsésebb. Hatalma Bochara és Szamarkand felett 
csak névleges volt;1 az uigurokkal meg épenséggel 
nem birt. Az uigurok ellenállásának köszönhető, hogy 
az iszlám hosszú ideig nem tudott Ázsiában Kasgar 
városánál tovább ju tni és Közép-Ázsia belsejében 
talán soha meg nem vetette volna lábát, ha Timur-
len a XIV. század vége felé muszl immá nem tesz és 
birodalma népeit a próféta aklába erővel be nem 
teregeti. Erről később ; most csak annyit jegyzünk 
meg, hogy az uigurok megtérésének inkább az iszlám 
látta kárát, mint a kereszténység hasznát. 

A nesztoriánus egyház térítő munkásságának 
legnagyobb sikereit nem is az uigurok idejében, 
hanem a mongol ura lom alatt aratta, amikor meg-
történt az a szinte hihetetlenül hangzó eset, hogy a 
nesztoriánus püspökök Jaballaha személyében kinai 
embert ültettek a szeleukeiai patriarchális trónra. 
Hogyan volt ez lehetséges? fogják kérdezni olvasóink. 
Tüstént megmagyarázzuk, csak legyen szabad néhány 
régen megtanult és alkalmasint szerencsésen elfele-
dett világtörténeti eseményt felelevenítenünk emlé-
kezetükben. 

Azt bizonyára e becses lapok egyik olvasója sem 
felejtette el, hogy a mongolok világhatalmának meg-
alapítója, Temudsin volt, akit Dsingiszkán, a «ret-
tenthetetlen» néven az 1205-ben tartott kurultdj — 
a nemzetgyűlés — kiáltott ki a minden mongolok 
khánjává. Nem az én feladatom ugyan, hogy ennek 
a szörnyűségesen rendkívüli embernek tüneményes 
pályafutását ecseteljem, de annyit ki kell jelente-
nem, hogy az én szemeimben Dsingiszkán a világ 
legnagyobb hadvezére, aki mellett Napoleontól Han-
nibálig, az ó- és az újkor stratégosai nevetséges 
bábúk. Ez az ember a turáni népek csodás őserejé-
nek, tettvágyának, alkotóképességének valóságos meg-
testesülése. Beszélhetnek nekem mongol barbárság-
ról, facta loquuntur . Amit ez az ember művelt, előtte 
és utána példátlanul áll a világtörténelemben. 

Alig lett khánná, öt év alatt egész Közép-Ázsia 

1 Vámbéry, i. m. 119. 1. 

a Hoanghótól egészen az Oxusig az ő fennhatóságát 
ismerte el. Az uigurok tartoztak a legelsők közé, 
akik meghódoltak előtte. 1210-ben China északi 
részét foglalta el, mire Korea önként vetette magát 
ura lma alá. 1218-ban három sereggel indult a távoli 
Nyugat országai ellen. () maga Szamarkand és Bochara 
ellen vonul t ; mind a két várost bevette és lakóit 
kegyetlenül kardélre hánya t ta ; Dsudi, fia, Kasgar 
városával bánt el ; másik két fia, Dsagataj és Ogdáj 
Otra városát támadták meg. Összes hadi expedícióit 
tökéletes siker koronázta. Még életében az ázsiai 
kontinens nagyobb részének urává lőn. 

Mielőtt meghalt volna, birodalmát felosztotta 
fiai között. Főkhánnak legfiatalabb fiát, Ogdaj-t 
szánta; Dsudi kapta Kipesakot, Szibéria délnyugati 
részét, Dsagatajnak Turkesztán jutott, Tulujt Perzsia 
és India khán jának nevezte ki. 

Fiai apjuk 1227-ben bekövezeti halála után foko-
zotl mér tékben folytatták a hódítás művét. Ogdáj 
China ellen vonult és Nankingot foglalta el (1229— 
1234.); Balu, Dsudi fia, 1238-ban Moszkvát, 1240-ben 
Kievel perzselte fel és a következő évben már a Ve-
reckei szorost fenyegette. A «tatárjárás» további lefo-, 
lyása hazánkban oly szomorúan emlékezetes tény 
hogy főbb eseményeinek említésétől is eltekinthetünk. 

Közismert dolog az is, hogy a ta tár jarás ideje 
alatt halt meg Ogdáj főkhán 1241-ben, mire Batu 
elhagyta szerencsétlen hazánkat, hogy az új főkhán 
megválasztásában személyesen vehessen részt. 

A főuraimat időközben Ogdáj özvegye, a keresz-
tény Turakaina ragadta magához azzal a szándékkal, 
hogy fiát, Kajukot teszi meg főkhánnak ; úgy is tör-
tént. Az 1244-ben tartott kurultáj Kajukot csakugyan 
elismerte; ez az ember azonban csakhamar ivásra 
adta magát és mértéktelensége következtében öt évvel 
később, 1249-ben meghalt. 

Utódává özvegye szeretett volna lenni ; jog sze-
rint Batut illette volna meg a főhatalom ; ez azon-
ban az 1251-ben tartott kurul tájon unokaöccsét, 
Mangu-t, Tulu j -khán fiát ismertette el főkhánnak 
(1251—1259.). Mangu öccsét, Kubilaj-t, chinai al-
királynak nevezte ki, másik testvérét, Hulagut, Perzsia 
élére állította. Az utóbbi 1257-ben Mezopotámiába 
tört ; Bagdad városában ostrom alá vette az utolsó 
chalifát, Musztaszim-billahi-t, aki Allah mindenható-
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ságában bizva csodától várta menekülését, amellett 
pedig olyan kapzsi volt, hogy rengeteg kincseit inkább 
elrejtette, mintsem hadat gyűjtött volna. Ám a várt 
csoda nem következett be. Allah megengedte, hogy 
a chalifa székhelye mongol kézre kerüljön, sőt 
Musztaszim-billahi egy zsákban lelte halálát, amely-
ben Hulagu agyontapostatta. Bagdad után Aleppóra 
és Damaszkusra került a so r ; mind a két város 
rövid ostrom után a mongolok kezére került. 

A bagdadi chalifátus bukása és a mongolok 
mezopotámiai hódításai a nesztoriánus missziók 
szempontjából ép oly fontos, mint örvendetes ese-
mények voltak. A mezopotámiai keresztények felsza-
badullak a chalifák zsarnoksága alól. A mongolok, 
akik hódításaik elején Európát tűzzel-vassal pusztí-
tották, utóbb megbarátkoztak Krisztus tanításával és 
ha tömegesen nem is lettek keresztényekké, a keresz-
ténység terjedése elé semmiféle akadályt nem hárí-
tottak, sőt mezopotámiai hódításaik óta a kereszté-
nyeket, mint természetes szövetségeseiket mindig 
megbecsülték. Hulagu Damaszkus bevétele után 
ünnepélyesen fogadta a keresztények deputációját s 
a legnagyobb tiszteletben részesítette; a St. Jean 
d'Acre-t védő keresztes lovagok állandó összekötte-
tésben voltak Hulagu udvarával és tőle vártak segít-
séget az ép oly kegyetlen, mint fanatikus Bibarsz 
szultán, a keresztények réme ( j 1277.) ellen. 

A kereszténységnek a khánok udvarában is akad-
tak követői. Marco Polo szerint már Dsagatáj, Dsin-
giszkán íia tért volna át a keresztény hi t re ; sajnos, 
a híres utazó elbeszélésének ez a része oly zavaros, 
hogy történeti hitelességét megállapítani igen nehéz.1 

Turakeináról Ogdáj keresztény özvegyéről volt már 
szó. Kajuk khánnak állítólag kápolnája volt, amely-
ben keresztény isteni tiszteletet végeztetett, bár ő 
maga nem volt keresztény.2 Nagy rokonszenvet tanú-
sított a kereszténység i ránt különösen Kubilaj khán, 
Mangu öccse, később utóda, akit a mongolok 1260-
ban ismertek el főkhánnak. Ez a fejedelem volt a 
mongol nép legbölcsebb és legnagyobb uralkodója. 
Az ő idejében került Chinába Marco Polo, a hires 
velenczei utazó és kereskedő, akinek útleírása a 
közép-ázsiai kereszténység elterjedését illetőleg sok 
és igen érdekes adatot tartalmaz.3 

Marco Polo Bagdad városán át Kirman felé, majd 
onnan Balch i rányában vette ú t já t ; innen Szamar-
kandon át Chotan felé igyekezett ; a Takla-Makan 
sivatagon áthatolva Csercsen városáig jutott, ma jd 
északi i rányba csapva a Lop-nór vidéket ejtette útba 
és innen Kamii (most Hami) városába került. E város 
már a tatárok töxzshazája közelében fekszik, amely-
nek fővárosát, Karakorumot, érintve Tenduk orszá-

gán, az uigurok földjén át Khanbalik, vagyis Peking 
városába érkezeti. 

Minthogy Marco Polo rendszerint meg szokta 
említeni az útba ejteti városok lakóinak vallását, 
nem nehéz megállapítanunk, mely városokban laktak 
nesztoriánus keresztények nagyobb számban. Ilyenek 
gyanánt említi : Szamarkand 1 (nagyobb templom-
mal), Tanguth,2 Csincsitalasz3 (?), Kampion,4 Erginul5 

(Tenduk országa határán), Egrigaia" (három templom-
mal), Kataia,7 Singafu8 és Csinghianfu9 (két temp-
mal) városait. 

Megtudjuk tőle azt is, hogy a múltkori c ikkünk-
ben említett János pap másik neve Ung-khán volt, 
és hogy a családjából származó pap-kirá lyok ural-
kodtak Tenduk országa felett. Dsingiszkán ugyan 
országukat leigázta, mindazonáltal János pap keresz-
tény utódai nem veszítették el a fejedelmi méltó-
ságot; Marco Polo napjaiban Tenduk királyának 
neve György volt;10 úgy ő, valamint alattvalóinak 
legnagyobb része keresztények voltak. 

Elmondja , hogy Kubiláj khán, akit udvariasan 
rendszerint «ő felségének» cimez, nem bizik nagyon 
chinai alattvalóinak hűségében, és azért szívesen 
nevez ki keresztényeket hivatalnokai közé j11 név 
szerint meg is nevez egy Már Sakis (bizonyára Ser-
gís) nevű nesztoriánus helytartót, akit 1274-ben 
há rom esztendőre nevezett ki Csing-hian-fu hely-
tartójává. A keresztény helytartó rövid hivatalos-
kodása alatt két templomot építtetett a nesztoriánu-
sok részére.12 

(Folytatjuk.) Kmoskó Mihail] dr. 
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Natjy Lajos: A katholikus kereszténység 
szelleme. Új tipusú apologia-tervezet. Kísérlet a 
középiskolai hittanítás reformjára . Budapest, 1913. 
(Élet.) 102 lap. Ára 180 kor. 

Igaza van a szerzőnek, egészen új tipusú apologiát 
bocsátott közre fenti művében. Csak vázszerű ter-
vezetnek nevezi, de már ebből is meg lehet Ítélni 
elveit és módszerét. 

Az újítás a módszerben, gondolatmenetben, be-
osztásban és stílusban rejlik. Módszerében arra törek-
szik, hogy az emberi szellem problémáit egész 
alapjukig kiássa s a megtalált szilárd alapon hézag-
lalan gondolatmenettel az okoskodás rendszerét fel-
építse (61). 

A módszer első felének megfelelt. Mélyen, nagyon 
mélyen ás az igazságok szellemi földjén. Egyetlen 

1 I. könyv 30. fejezet. 1 1. 30. s i. 51. » n . 65. 
2 Ilergenröther-Kirsch, Kirchengeschichte2 II. 728. 2 I. 36. » I. 52. 10 I. 33. 53. 54. 
3 Die Reisen des Venezianers Marco Polo, übersetzt 3 f. 38. 7 I. 54. 11 ff. 8. 

v. Bürck, Leipzig, Í845. 4 I. 40. s n . 34. 12 n . 65. 
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egy magyar apologia sem ásott még ily mélyre. Min-
denütt, a legegyszerűbb fogalmaknál is (csoda, jöven-
dölés) a legmélyebb, legáltalánosabb, legabsztraktabb 
értelmei keresi. Ennek hátránya, hogy rendkívül 
elvont lesz, a konkrétséget szinte mesterségesen ke-
rüli s így rendkívül nehéz megérteni. A mélységet 
kiássa, de nem építi be. Különösen a meghatározá-
soknál, a különbségtételeknél venni ezt észre. Pl.: 
«A merő anyag uralkodó sajátja a sok, az életé az 
egy». (21.) Sem nem preciz, sem nem kimerítő, sem 
nem egészen helyes, mert egység a szervetlen világ-
ban is van. «A vegetativ lélek az egység elve» (21.), 
ez sem helyes, mert a mechanikai gép is egység 
alapján áll. «Az élet legjellemzőbb sajátja, hogy az 
egyéné tulajdon, míg az anyagé a közömbösség» (21.), 
homályos és elasztikus különbségtétel. «Az állati 
ösztön objektiv, zárt tényező, az emberi ész szubjek-
tivitástól feszülő erő» szintén homályos, mert az 
állati ösztön sohasem emelkedik az objektivitás ma-
gaslatára, nála minden a szubjektív szükségletből, 
ingerből és érzetből fakad. És ép a legfontosabb s 
legkönnyebben érthető két különbségről az állati s 
emberi megismerés és vágyódás mikéntjéről említést 
sem tesz. «Az emberi ész egész léttávolsággal van az 
állati felett, vagyis szellem» (25.). Ez nem következ-
tetés. A gondolkodás absztraháló voltából kell követ-
keztetni az ész szellemiségére. «A személyiség lényege 
nem az önnön elveszítés, de a magabirás» (84. 1.). 
«Ugyan az a személy, aki vallásos, értelmes is, tehát 
értelmesen akar eljutni a végesből a végtelenbe» (46.). 
Ez nem logikus következtetés és rendkívül homályos. 
«Isten világfeletti, önmagát biró egység, személy» (63.). 
Nem preciz. Ilyenek még : «A lelket jellemzi a határ-
talan fejlődésképesség». (?) «A szabálytalanság pszi-
chéje extrém szubjektivizmus». (?) «Metafizikai in-
tuitio». (?) 

Nem törekszik konkrét példákkal a fogalmakat 
megvilágítani, hanem mindig az elvont mélységben 
mozog. 

Ez a módszer, ez az elvont mélység több preci-
zitással, sokkal több világossággal helyet foglalhat 
talán egy nagyobb szabású, filozofiailag képzett in-
telligencia számára írandó apologiában, de iskolai 
kézi könyvben célhoz nem vezethet. Nem szabad 
túlbecsülnünk középiskolai ifjúságunk bölcseleti ké-
pességét. Csak a hittanórákon s főleg csak az apolo-
getikában ismei'kedik meg először a tanuló a böl-
cseleti fogalmakkal s tapasztalásból tudjuk, hogy 
könnyű kézikönyveink megértése is mily nagy 
nehézséggel jár. Ezen apologiának megértése és meg-
tanulása (!) még egy filozófiában jártas theologus 
értelmi s emlékezeti képességét is próbára tenné. 
Egyes pontjainak megértése pedig nekem is nehéz-
séget okozott. 

Ami a beosztást és a tárgyi tartalmat illeti, szintén 
vannak kifogásaim. A könyv bevezetésre, két részre 
és függelékre oszlik. Függelék ellen elvi kifogásaim 

vannak. Vagy szükséges, s akkor a rendes beosztásba 
illesztendő vagy nem, s akkor iskolai könyvben nincs 
helye. Függelékben legfeljebb idézetek s okmányok 
foglalhatnának helyet. 

A bevezetésben ismerettani alapvetést ad, de az 
oksági elvről nem beszél. 

Az I. részben Isten, lélek, természet a fő pontok. 
Helyesebbnek tartanám Isten létének bebizonyítása 
után a természet jelenségeit tárgyalni, s fokozatosan 
felérve az emberig, a lélekről szólani legutoljára. 
Meg volna a természetes átmenet a valláshoz, mint a 
lélek egyetemes szükségletéhez. 

Isten létének bizonyításánál nem tesz különbsé-
get törvényszerűség és célszerűség között. «Az Isten-
fogalom megszerkesztése» nem való az apologiába, 
mert észérvekből nehéz megalkotni. 

Természettudományi kérdésekben nem fogad-
hatom el álláspontját. Az anyag s az élet közti kü-
lönbséget taxative, precizen, kimerítően kell kifejteni, 
az ősnemződés kérdését jobban tárgyalni. 

Az evolúció kérdéseiben pedig határozottan téves 
álláspontot fogad el. A transzformizmust nem szabad 
a materializmussal egy kalap alá venni. Az evolúció 
ellen sem a szisztematika, sem az anatómia, sem a 
palaeontologia nem bizonyít, sőt mind indiciumokat 
szolgáltat. Ezekben a kérdésekben a legteljesebb 
szabadság elvére kell helyezkednünk, hiszen ezek 
nem érdekelnek minket s nem befolyásolják világ-
nézetünket. Anthropologiai fejtegetései jók, de rövidek. 

A szentírással kapcsolatban felemlíti a Penta-
teuchus kérdését. Ez csak szakkönyvbe, de nem ily 
rövid apologiába való. 

A 11. részben a vallás főbb tárgyi elemei között 
szól a megváltásról rendkívül nehéz gondolatmenet-
ben, aztán a kegyelmi életről. Ez utóbbit Szuszai 
világosabban és tetszetősebben fejti ki. 

«A kultura embere» s «A titokszerű jelentősége» 
c. pontok rendkívül nehezek, magamnak is nagy meg-
erőltetésembe került a gondolatmenet figyelemmel 
kisérése. 

Stilusa magyaros, de tömör a világosság rová-
sára, és egészen újszerű, ami filozofiai könyvben 
fokozza a nehézségei. («Az erő szuverenitása», «a 
vallások derékáramlata», «a személyiség kiáltása», 
«parttalan törekvés», «fokozati életadalék», «tökély», 
«a kezdet sajátszerűsége, hogy nem egy esete az 
általános szabályszerűségnek, de szuverén» stb.) Idegen 
szavakat is használ, mikor nem kellene. 

Végső következtetésem : a szerző mélyen szántó, 
sokat olvasott tudós fő, de nehezen tudja bensejét 
közölhető formában kiárasztani. Túlbecsüli intelligen-
ciánk és középiskolai, sőt egyetemi ifjúságunk értelmi 
képességét és emlékezőtehetségét, ha azt hiszi, hogy 
hasonló, mély gondolkodást kivánó művekkel őket 
meggyőzi, megnyeri és fellelkesíti. Gondolatai mélyek, 
sok helyütt nagyon szépek, de kidolgozásuk nehéz-
kes. Gondolatai talán impulzust adnak apologetikai 
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tanításunk másítására, ily célból üdvözlöm a művet, 
habár nem írnám, hogy esemény történt irodal-
munkban . X. 

Kev. Cyrille Karalevskij : Le séminaire mel-
kite catholique Sainte Anne de Jérusalem (Mono-
graphie d'un séminaire de rite oriental dirigé par 
des Latins), Rome, 1913. 

Ezen tanulmány külön lenyomat az «Echos 
d'Orient»-ból. Célja egyházi pedagógiai kísérlet be-
mutatása : görög klérus nevelése latinok által. A tapasz-
talat azt a meggyőződést érlelte meg, hogy legjobb, 
ha a misszionáriusok átmennek a keleti rí tusra. 
Hazánkban Kollonich akarta ezt. Az eredménytelen-
séget annak tulajdonít ja Karalevskij, hogy a misszio-
náriusok averzióval vannak a keleti ritus iránt. Bal-
vélemény az, — így szól — hogy a görögökkel semmit 
sem lehet tenni. Az igazi oka a ba joknak ott van, 
hogy nem volt jól nevelt keleti papság. A görögök-
nél igen elégtelen volt a tanulmányi előhaladás. 
A kánonjogot, szentírást, egyháztörténetei illetőleg 
csak a nevet ismerték. A kiképzés csak a külső 
rendre szorítkozott. A baziliták is leginkább a nyil-
vános imának szentelték magukat. Csak körültekintő 
nevelés kell, a keletiek ép oly nivóra emelkedhet-
nek, mint Európa legjobb klérusa. Erről tanúskodik 
az 1882-ben felavatott jeruzsálemi keleti ritusú sze-
minárium. Hadzsega Gyula dr. 

VI. KATHOLIKUS VILÁGSZEMLE 

Olaszország. 
Az iszlám-jog elismertetése Tripoliszban. Fer-

rara tanár a mult héten a siena-i kongresszuson az isz-
lám-jog alapelveiről előadást tartott, amelyeket szerinte 
minden polgáriasodott kormány köteles tiszteletben tar-
tani. Az Osservatore Romano rámutat annak visszásságára, 
hogy míg az olasz állam egész terjedelmében recipiálni 
készül a kicsiny Tripoliszban az iszlám egyházjogot, 
addig az anyaország 30 millió lakosának vallása, a kath. 
vallás, nem részesül kellő védelemben, sőt mellőzésnek 
vagy támadásoknak van kitéve. 

Tíz olasz orvos a lourdes-i csodák ellen. Guido 
Podrecca szociálista képviselő az Asino cimü antikleri-
kális élclap szerkesztője a mult hónapban formális vitát 
ajánlott fel a Corriere d'Italia cimü kath. lapnak a lour-
des-i csodákat illetőleg, de mikor a dolog precizirozására 
került a sor, Podrecca szépen meghátrált azon ürügy 
alatt, hogy úgyis egy tíz olasz orvosból álló bizottság 
fog mostanában Lourdes-ba utazni, hogy a helyszínén 
tanulmányozza a csodás gyógyulások ügyét, és ő hajlandó 
meghajolni azoknak véleménye előtt, bármilyen is le-
gyen az. 

A tíz orvos valóban megfordult Lourdes-ban és 
útjának eredményéről ezen kommünikével számolt be : 

«Az olasz liigienikusok, kiket szeptember 24., 25. és 
2C-án fogadott dr. Boisserie orvos a «Bureau des con-

slatations»-ban, nem konstatálhattak csodás gyógyulá-
sokai, noha tekintélyes számban találtak gyógyulási 
kereső betegeket. A szerzett információkból arra jöttek 
reá, hogy az állítólagos csodák percentuális száma kisebb, 
mint azon feltűnő és néha előre nem látható gyógyu-
lásoké, amelyeket bármely orvos tapasztal saját orvosi 
praxisában. Dr. Boisserie szerint 500 magát csodásmódon 
meggyógyultnak tudó beteg közül csak 4—5 olyan van, 
aki igazán meggyógyult. Ezen okból úgy vélik, hogy 
egyelőre nem foglalkoznak e dologgal.» 

Furcsa kis kommüniké. Mintha bizony az olyan 
nagy dolog volna, hogy bármely orvos praxisában is 
vannak feltűnő és előre nem látott gyógyulások ; baj is 
volna, lia csakis az gyógyulna meg az orvosikezelés 
folytán, akiről minden vénasszony meg tudná előre 
mondani, hogy meg fog gyógyulni. De hiszen Lourdes-
ben épen arról van szó, hogy olyanokat visznek Lour-
des-ba, kiken semmiféle orvosi tudomány sem tudott 
már segíteni. És ezek közül, ha minden 1000 közül csak 
egy is gyógyulna meg csodálatosan, az is már elégséges 
bizonyíték volna a lourdes-i jelenségek természetfeletti 
volta mellett. 

Dr. Boisserie nyilatkozata és általában a «Bureau 
des constatations» szigorúsága tehát csakis emeli a 
lourdes-i gyógyulások hitelét. Épen így járt el most a 
Rituum Congregatio, amely a Bureau által konstatált 
7000 csodás gyógyulás közül csakis 25-öt fogadott el 
olyannak, amelynek csodás jellegét további szigorú vizs-
gálatnak látta alávethetőnek. 

A Corriere d'Italia még gúnyosan kommentálja azt 
a hírt, hogy Podrecca (az «Asino» szerkesztője) is csat-
lakozni akart az orvosokhoz, úgy látszik — mondja a 
lap — mint szakértő a «veterinaria»-ban (állatgyógyá-
szat). Bizony ez a jó «Asino» rászorulna a római rend-
őrségnek alapos massage kúrájára, hogy tisztességeseb-
ben viselkedjék a pápa, egyház és vallás iránt. 

Ausztria. 
A le i tmer i t z i p ü s p ö k t i l t a k o z á s a e g y s z u p e r i n -

t e n d e n s n e k b e s z é d e e l len . A «Deutsch.-Evang. Bund 
für die Ostmark» cimü és Ausztria protestantizálását 
célul kitűző egyesület szeptember 21-én Warnsdorf-ban 
gyűlést tartott, amelyen az aussig-i evangelikus szupe-
rintendens : Dr. Gummi, a csehországi protestánsoknak 
legtöbb méltóságban levő lelkésze, beszédet tartott és 
abban ilyen szavakkal támadt a kath. egyházra : 

«Nem mindenki érti már uieg azt, ha valaki azt 
mondja, hogy Róma a legfőbb ellenség és hogy még a 
hitetlenség hatalma sem olyan veszélyes, mint Róma. 
Es mégis így van, mert az egyszerű tagadás távolról 
sem olyan gonosz, mint az igazságnak és hazugság-
nak a kath. egyházban található keveréke, amelyek el-
vakítják az azon egyházban még (köszönjük !) talál-
ható tisztességes elemeket is, hogy ők se láthassanak 
többé tisztán. Ezért Róma a legnagyobb ellenség a ke-
reszténység igazságát illetőleg.» 

A szuperintendens beszédének e része ellen a leit-
meritzi püspöki Ordinariatus tiltakozást jelentett be a 
prágai es. k. helytartóságnál, és felemlíti, hogy ezen 
nyilatkozatban megállapítható a St. G. 122. §. b. szerint 
büntetendő bűncselekménynek tényálladéka. A tiltakozó 
irat hivatkozik arra, hogy egy elenyésző kisebbség 
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merészeli igy sértegetni a túlnyomó többségben levő 
katholikus egyházai, amelynek részéről nem is eselt 
semmiféle, ilyen kifakadásokra talán ürügyet szolgál-
tató nyilatkozat, amit legújabban a linz-i (német) és a 
kolin-i (cseh) katholikus nagygyűlések tárgyalásai bizo-
nyítanak. 

Német-Birodalom. 
A/. Evang. Bund-nak két érdekes határozata. 

Az első határozat kettős frontban harcol : a metzi kath. 
nagygyűlés ellen és a jezsuiták ellen ; szövege így szól : 

«Az Evang. Bund-nak görlitz-i 36. közgyűlése a 
metzi kath. nagygyűlésnek azon tényében, hogy nem 
törődve az evangelikus néprétegek egyhangú tiltakozá-
sával, a jezsuita-rend részére a Német-Birodalomban 
teljes mozgási és tevékenységi szabadságot követelt, a 
felekezeti harc kiélesedésének újabb bejelentését látja. 
Azon meggyőződésben, hogy a német nép együttérzése 
és nemzeti egyensúlya csak akkor lehetséges, lia a kü-
lönféle népcsoportok egymásra tekintettel vannak, a 
jezsuita-rendnek pedig épen célja a protestantizmusnak 
és a haladó kultura becses javainak megtámadásában 
áll, a közgyűlés bizalommal elvárja, hogy a birodalmi 
szövetséglanács a felekezeti és országos béke érdekében 
nem járul hozzá a jezsuita-törvény hatályon kívül he-
lyezéséhez avagy elforgácsolódásához.» 

Erre csupán azt jegyezzük meg, liogy nagyon gyenge 
lehet az a német nemzeti egyház, amely 100 201) Jézus-
társasági atyának formális letelepedésében magára nézve 
végveszélyt lát, és furcsa kulturállam az, amely a német 
haza liai előtt, csak azért, mert a kath. egyháznak egyik 
kiváló rendjébe, a Jézus-társaságba, beléptek, az ország 
sorompóit lebocsátja és őket onnét kirekeszti. 

A második határozat már örvendetesebb, bár fo-
galmazása kissé kusza : ez így szól : 

«Az Evang. Bund nem ismerheti el egyetemnek, a 
tudomány mindent felölelő tárházának, az olyan főis-
kolát, amelyből a theologia mint tanszak ki van re-
kesztve. Sőt az ilyen főiskolában nagy veszélyt lát a 
nemzeti kulturára nézve, amely gazdasági egyoldalúság-
gal fenyeget és a hit és tudás közt való súlyos össze-
ütközések közt nélkülözné a természetes kiegyenlítést. 
Másrészt az esetben, ha a Frankfurt által adott példa 
és a Hamburg által felvetett terv utánzókra találna, 
azon nagy veszély állana be, hogy az evangelikus theo-
logus ifjak részére külön intézeteket kellene felállítani, 
kik így nélkülöznék a többi tudományágakkal és azok 
művelőivel való üdvös és a protestantizmus felfogása 
szerint okvetlenül szükséges állandó érintkezést és így 
az egészséges szellemi élettől elidegeníttetnének». 

Ez a rezolució a német egyetemeknek legújabb 
típusa ellen, a theologiáról hallani sem akaró városi 
egyetemek ellen van irányítva. Frankfurt már állított 
ilyet, most Hamburg akar egyet felállítani. Mindkét vá-
rosban az evangélikusok uralkodnak, és íme az evan-
gelikus városi tanács nem kér már az evangelikus theo-
logiából és semmiféle másból. Mindenesetre szomorú 
ez az irányzat. Magyarázata ott lesz, hogy ezen egyetem-
alapító városok nem látják a theologiai iskolák szapo-
rítását városi érdeknek, amely felfogás alapja pedig az, 
hogy a vallásnak közéleti jetentősége vagy annak elis-
merése erősen alábbszállott Luther Márton hazájában. 

T)r. Schmidlin tanár tanulmányútja J» keleti 
miss iókban . A német theologiai tudomány egy egész 
új tudományágat fejlesztett ki, a «Missionswissen-
schaft»-ot. Ezen tudománynak külön folyóiratai is van-
nak, még pedig kath. részről (szerkesztő Sclimidlin 
professzor) : Zeitschrift für Missionswissenschaft (Mün-
ster, Aschendorf), protestáns részről pedig : Zeitschrift 
für Missionskunde und Religionswissenschaft (Berlin-
Schöneberg, Protest. Schriften ver trieb.) 

Dr. Schmidlin, münsteri egyetemi tanár, ki a kalh. 
missiotanulmányozás egyik tőmunkása, most arra ha-
tározta el magát, hogy bejárja a keletázsiai és az ausz-
tráliai missiokat, hogy így közvetlen szemlélet útján 
tehessen megfigyeléseket az egyházra váró, az egész vi-
lágra kiható missio-problémák megvalósításáról és 
Németországnak itt elvállalható szerepéről, egyrészt a 
Kelet kulturnépeinél (China, Japán, India), ahol (China) 
épen most állott be a legkedvezőbb fordulat a missiok 
külterjes és eredményes fejlesztésére, másrészt a távol 
Kelet vadnépeinél (Naturvölker), főleg az ausztráliai szi-
geteken, ahol a Német-Birodalomnak is vannak virágzó 
gyarmatai és azokon missiói. 

Dr. Schmidlin a németországi főbb kath. lapoknak 
uti tudósításokat igért, amelyek azonban nem turista 
benyomásokat fognak nyújtani, hanem a missiói szak-
tudomány és a krisztusi evangeliuin jövő feladatairól 
fogják az illető lapok olvasóit tájékoztatni. 

Az első levelet Rómából írta Schmidlin, amelyben 
teírja, hogy tanulmányútja és az az által a német kath. 
missio-ügy fellendítése érdekében érintkezésbe lépett 
a Kúria főbb méltóságaival és a pápai államtitkári hi-
vatalban, továbbá Gotti bibornoknál, a Propaganda 
praefektusánál, de Lai bíborosnál, a S. Congregatio Con-
sislorialis titkáránál, meleg érdeklődést tapasztalt, bár 
ők kifejezést adtak azon aggodalmuknak, hogy a kath. 
hithirdetés így esetleg nemzeti jellegűvé válnék. Gotti 
bibornok külön is felemlítette azt, hogy a Propaganda 
is tudatában van a fokozottabb feladatoknak és inten-
zivebb munkának, amelyek a Chiná-ban beállolt alkot-
mányváltozás és közszellemváltozás folytán reá várnak, 
és már történtek is egyes intézkedések, már csak azért 
is, mert előkelő chinai világi katholikusok sürgetik a 
nagyobb arányú munkásságot, utalva a protestáns mis-
sióknak épen a kedvező időpontra való tekintettel 
megindított erősebb tevékenységére. 

Schmidlin Rómában felkereste néhány szerzetes-
rendnek ott székelő generalátusait is és mindenüti a 
legmelegebb támogatást ígérték meg neki ; a többi szer-
zetesfőnököket már két év előtt való római tartózkodá-
sakor felkereste ugyanezen célból. 

Schmidlin tanár első célpontja Colombo (Ceylon), 
ahová Nápolyból most indult el. 

Beck szászországi kultuszminiszter keresz-
tény hitvallomása. Dr. Beck szász kultuszminiszter a 
grimma-i tanítóképezde jubileumán a tanítói hivatás-
ról ezen megszívlelendő szavakat mondotta a tanító-
képezde tanáraihoz: 

«A rájuk bízott drága ifjúlelkek iránt való felelős-
ségök tudatában a tanítóképezde tanárainak mindig 
törekedniük kell arra, hogy tanítványaik lelkébe példá-
jukkal úgy szóban, mint cselekedetben belevéssék 'az 
ifjúság nevelőjének az egész életre kiható eszményét, 
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továbbá törekedniük kell, hogy belső szent lelkesedés-
től ösztönöztetve, nemcsak a szükséges ismereteket 
közöljék tanítványaikkal, hanem hogy azoknak lelké-
ben a Szentírás a lap ján és Jézus Krisztus, a legnagyobb 
nevelő, példája szerint megvessék a valláserkölcsi ne-
velés alapjait, őket a tudománynak nem egyéni véle-
mény szerinti, hanem biztosított és a keresztény hitet 
sohasem veszélyeztethető eredményeivel megismertetni és 
őket egy a kétely és kísértés hullámcsapásai közt is 
helytálló, sziklaszilárd és derűs keresztény hitre el-
vezetni törekedjenek.» 

Egy olyan országban, mint Szászország, ahol a 
lakosság túlnyomó többsége liberális és szociáldemok-
rata elvet vall, a keresztény álláspontnak ilyen kifeje-
zésre juttatása egy miniszter részéről, valóban feltűnő 
és elismerésre méltó. Ez a miniszter nyújtotta be nem-
rég a szász parlamentben az új iskolai törvényt, mely a 
hitvallásos iskolákat pártolta; a törvényt azonban a 
parlament többsége ellenezte, mire a kormány azt vissza-
vonta. 

Franciaország. 
Combes egy i n t e r w i e w - b a n visszakívánja a 

radikális blokkot. Hát bizony ezt elhisszük Combes 
Emil apónak. Szerinte azóta, mióta az általa alapított 
baloldali blokk szétfoszlott, a francia kormány politi-
kájában folytonos ingadozások és ennek folytán a reak-
ció előtérbe nyomulása észlelhetők; ezt csak úgy lehetne 
kikerülni, ha a radikálisok a radikális-szociálistákkal, 
továbbá a republikánus szociálistákkal és az egyesült 
szociálistákkal újból blokk-ba lépnének a jobbpárt ellen, 
amelynek szövetségesei a demokraták és a középpárt. 
Különösen helyteleníti, hogy a radikálisoknak küszö-
bön álló pau-i kongresszusa ki akarja zárni Jaurès 
pártját a blokk-ból, amely párt pedig az előbbeni blokk 
idejében két kormányt is támogatott egymás után. 

Denique Combes, a volt miniszterelnök, bár nyuga-
lomra bevonult már a politikai panoptikumba : a szená-
tusba, nem tud mégsem nyugodni, hanem elővánszorog 
még, hogy gyűlöletre szitsa a lanyhább epigonokat. 

A bíboros államtitkár levele a , l e u n e s s e Catho-
lique Française e lnökségéhez . Abból az alkalomból, 
hogy ez a francia egyesület a mult hetekben Rómába 
zarándokolt, a biboros államtitkár levélben fejezi ki a 
Szentatya köszönetét az egyesület tagjainak buzgalma 
felett, és nevezetesen is kiemeli azt, hogy az egyesület-
nek küzdenie kell az ellen a törekvés ellen, amely Isten 
jogai helyébe az ember jogait akarja becsempészni és 
az iskolai tanítást a vallás befolyásától függetleníteni 
akarja és így elvonni annak szent alapjától, a vallástól. 

Nagy-Britannia. 
A home-rnle -ügy állása. Az ír nacionalisták 

vezére Redmond szept. 30-án Cahirciveenben beszédet 
tartott, amelyben kijelentette, hogy kész értekezletre 
összejönni az ulster-iekkel, mégis csak úgy, ha az ír 
autonomia (home-rule) alapelve sértetlenül fentartatik, 
t. i. hogy Irland egy lokális parlamentet és ennek fele-
lős lokális kormányt kapjon, amely a britt birodalmi 
parlamentnek legyen alávetve. 

Redmond-nak ez a kijelentése közeledést jelent 
E. Carson és az ulster-iek felé, és úgy látszik visszhang 
akar lenni Ix>relnirn lordnak a mult héten tett ama 

javaslatára, hogy az irlandi két ellenpárt próbáljon egy-
mással egyességre lépni. 

Most E. Carson-on a sor. Ha ő komolyan akarja 
Írország javát, nein utasíthatja el a nacionalistákkal 
való egyesség megkísérlését. Hiszen minapi belfasti be-
szédében ő is hajlandónak nyilatkozott a békés egyes-
ségre, de csak azon feltétel alatt, ha az Irlandnak 
adandó, a mainál nagyobb önállóság mellett is Irland 
a britt birodalmi parlament és az ennek felelős britt 
kormány alatt marad. 

A két álláspont, mint látható, egymást kizárja, de 
talán még engedni fog mindegyik fél a maga követelé-
séből és létrejön az egyesség; ez esetben persze a kor-
mány visszavonná a már 3. olvasáson átment home-
rule bilit és beterjesztené az egyesség szerint készített 
ujat, amelyet hihetőleg már a lordok háza is hamaro-
san elfogadna. 

A londoni anglikán püspök a szentek segít-
ségül hívásáról. A szeptember 30-án Soutliampton-
ban megtartott «Church Congress»-en a londoni angli-
kán püspök egy beszédet tartott, amelyben az anglikán 
egyháznak figyelmébe ajánlotta a szentek egyességéről 
szóló tannak bensőségesebbé tételét és esetleg a szen-
tek segítségülhivásának behozatalát. 

A püspök előadja, hogy erre a beszédre őt az 
Oroszországban tett útja vitte reá ; mert ott időzésekor 
egy orosz püspökkel és egy régi orosz zárdának apát-
jával és hat idősbb szerzetesével theologiai eszmecserét 
folytatván, ezek az anglikán egyházban főleg azt kifo-
gásolták, hogy kultuszukban sehol sem történik az egy-
ház elhunyt tagjairól való megemlékezés és a meny 
szentjeihez, a vértanúkhoz nem fordulnak imával. Még 
előadta azt is a londoni anglikán püspök, hogy az orosz 
papok külön is kijelentették előtte, hogy a szentek iránt 
való tiszteletök nem kisebbíti náluk az Üdvözítő imá-
dását. 

A londoni püspök előadásában összefoglalta a 
szentek segítségül hívását javasló és ellenző érveket 
különösen Percival, Forbes püspök, dr. Darwell Stone és 
Wordsworth püspök munkái alapján, akik ugyan sok 
ellenvetést hoztak fel a szentek segítségül hivása ellen, 
de az úgynevezett «comprecatio» alakban való segítségül 
hívásukat (t. i. hogy Istenhez intéztessék az ima, mint 
akit szentjeiben tisztelünk és szentjeit felemlítő imá-
val kérünk) nem ellenzik, sőt azt a szentek egyességé-
nek tanából folyó korolláriumnak tekintik. Az idézett 
szerzők a trienti zsinat (sess. 25.) mérsékelt álláspont-
járól többszörösen dicsérettel nyilatkoznak és kijelen-
tik, hogy az 1537. évi angol Bishops' Book, valamint az 
1543. Kings' Book és az Eduard-féle 22. cikkely még nem a 
trienti zsinat által ajánlott tan és gyakorlat ellen, ha-
nem a régibb, babonás hiedelem és gyakorlat ellen 
való éllel tiltotta meg a szentek segítségül hívását olyan 
dolgokért, miket csak Isten adhat. Darwell Stone külön 
is kiemelte, hogy a szentek segítségül hívásának vissza-
állítását a keresztény egyházak újból való egyesítése is 
kívánja, főleg, mikor a római egyházzal ebben a keleti 
egyház is teljesen egyetért. 

A londoni püspök fő aggodalma a szentek segítsé-
gül hívásának bevezetése ellen az, hogy a hivő nép köny-
nyen úgy tekinthetné a szenteket, mint akik maguk ere-
jével segíthetnek, pedig ők csak kérhetik Istent miéret-
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t ü n k , m i t e h á t t ő l ü k n e m k ö z v e t l e n s e g í t s é g e t , h a n e m 
i m á t k é r ü n k . É s b á r a t r i e n t i z s i n a t i s e z t m o n d t a k i , 
m é g i s e g y e s k a t h . i m a k ö n y v e k b e n k ö z v e t l e n s e g í t s é g e t 
k é r ő i m á k a t t a l á l u n k a s z e n t e k h e z . 

E z é r t a l o n d o n i p ü s p ö k e g y e l ő r e e l e g e n d ő n e k t a r -
t a n á , h a a « C r e d o » - n a k a s z e n t e k e g y e s s é g é r ő l s z ó l ó 
t a n a n e c s a k e l m é l e t i t a n , h a n e m v i g a s z t a l ó r e m é n y k é n t 
é l e d n e f e l a z a n g l i k á n h i v e k l e l k é b e n , ü e k e l l ő ó v a t o s -
s á g m e l l e t t , ő n e m l á t n e h é z s é g e t a b b a n , h o g y a « c o m -
p r e c a t i o » a l a k b a n a « P r a y e r Book» f ü g g e l é k é b e e g y 
i m a f o r m u l a i s f e l v é t e s s é k . 

A Tablet h o z z á t e s z i , h o g y a z a n g l i k á n e g y h á z i s m é t 
e g y l é p é s t t e t t v i s s z a f e l é a k a t h . e g y h á z h o z v e z e t ő u t o n . 

J^iadóhivatali izenetek-

H á t r a l é k o s e l ő l i z e t ő i n k h e z . T i s z t e l e t t e l f e l k é r j ü k 
a z o n e l ő f i z e t ő k e t , a k i k a f o l y ó II. f é l é v v e l v a g y t a l á n a z e g é s z 
é v v e l h á t r a l é k b a n v a n n a k , a h á t r a l é k m i e l ő b b i b e k ü l d é s é r e . 

S z ö n y e g v e v ő i n k f i g y e l m é b e . A j á n l j u k o l v a s ó i n k 
s z i v e s figyelmébe N e u m a y e r F ü l ö p ( B u d a p e s t , V. D e á k 
F e r e n c - t é r 1.) s z ő n y e g á r ú h á z a t . Á r j e g y z é k k e l é s m i n t á k k a l 
k é s z s é g e s e n s z o l g á l a c é g . 

HARMONIUM ES ZONGORA 
Mielőtt harmoniumot vásárolna, ne mulassza el a mi 

főárj egyzékünket kérni ! 
Az országban a legnagyobb választék elvá-
molt elsőrendű amerikai és németországi 
gyártmányokban kedvezményes fizetési fel-
tételek mellett minden árfelemelés nélkül. 

Képviselők kerestetnek. 
K E R B E R É S B E R L E T H 
Budapest, VTI., Wesselényi-utca 53. szám. 

HARMOMUMOT 
elismert legjobb gyártmányokat szállít 
Magyarország legnagyobb hangszergyára 

STOWASSER J • udv. szállító, 

a javított Rákóczi-tárogató feltalálója. 

BUDAPEST, Iiánchíd-utca 5. szám. 
Ontöház-utca 3. szám. 

Ajánlja mindennemű, gyárában készült hangszerelt, úgyszintén húrokat és hang-

szeralkatrészeket. i — i i — i Árjegyzék díjmentesen küldetik. . 

Felelős sze rkesz tő és k i a d ó t u l a j d o n o s : 

D r . H A N U Y F E R E N C , e g y e t , t a n á r ( I V . , M o l n á r - u . 2 0 . ) 

F ő m u n k a t á r s és szerkesz tő-he lye t tes : 

D r . W o i . K E N B E R G A L A J O S , e g y e t , t a n á r ( I V . , V á c z í - u . 8 3 . ) 

minláhe/yiséq jz/'ves> 
meqtekmtése/ héremy. 

'j^jéJirrf Cfackr 
E g é s z s é g ü g y i 

BERENDEZÉSEK VÁLLALATA 

BUDAPEST 
IV.VÁCZI-UTCA 4 6 . 

TELEFONJÓZ5EF13-80 

CSUHA ANDRAS szabó, 
^ v*? ^ reverends- és cümáda-készífő 
Budapest, IV., Papnevelde-u. 8. sz, II. em. 18/a, 

M E T U M A V E T B C f i l ftW Telefonszám: 11-21. 
f l f c U M J & l j f c K . r U L U r »„„mat,,» 1^-1,,,,,. 

s z ő n y e g - á r u h á z a 
Budapest, V., Deák Ferenc-tér I. Erzsébet-tér. 
Bútorszövetek, ágy- és asztalterítők, 
függönyök, paplanok és szőnyegek 
gyári raktára. Közvetlen behozatal 

perzsa- és smyrna-szőnyegekben. 
2ST Árjegyzék és mintákkal kívánatra készséggel szolgálok. 

Orgonaharmoniumokaí 
m i n d k é t r e n d s z e r szer in t a l ego lcsóbban szállí t 

Pajkr Rezső és Tsa, Budapest, 
X., De le j -u tca 25. sz . (T i sz tv i s e lő t e l ep . ) 
Árjegyzék ingyen és bérmentve. Részletfizetés engedélyezve. 
Tanerőknek s lelkészeknek külön százalékengedmény. Kérjen 
árjegyzéket pianókról és pianinókról. Bérmentes szállitás 

az utolsó vasúti állomásig. 

Susth Béla 
kárpit osmetser és 

díszítő 
Budapest, VIII., Horánszky-u. 22. 

é r tes í t i n a g y é r d e m ű r e n d e -
lőit s a közönsége t , hogy üzle-
té t az i t t íelzett he ly i ségbe 
(kongregációi épület) he lyez t e 
át . Megrendeléseket leg-
gyorsabban teljesít. •<• 

S t e p h a n e u m n y o m d a r . t . B u d a p e s t , VIII. k e r . , S z e n t k i r á l y i - u t c a 28. s z á m . 

Iparos és «em kereskedő 
35 éve fennálló r.k. cégi 
K é s z í t é s J a v í t : K e l y h e t , ciboriumot, oltár-
gyertyatartót, oltárlámpát, keresztet, füstölőt, 
csillárt, gyertyára és villanyra stb. Arany, ezüst 
kínaezüst, bronzból, művészies és egyszerű ki-
vitelben. K e l y h e k stb. tárgyak v a l ó d i tííz-
galván aranyozása és ezüstözése j ó t á l l á s s a l . 
Tervrajz és költségvetés díjtalanul. Mielőtt más-
hol rendelést tesz, méltóztassék egy árjegy-
zéket kérni, melyet ingyen és bérmentve küld 

Kéri nagybecsű pártfogását 

BITTNER JÁNOS 
e g y h á z i s z e r e k m t í ö t v ö s e . 

B u d a p e s t , I X . , L ö n y a y - u , 2 3 . 
(bejárat Czuezor-utoa f.) 
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Jl kánonjog kodifikációja. 
Irta : HANUY F E R E N C DR. 

X. Pius pápának az «ogni cosa ristorare in 
Cristo» jelszó alatt tett nagyszámú reformintéz-
kedései közt kétségtelenül a legnagyobb szabású 
és az egyházra és jövő tevékenységére nézve a 
legnagyobb fontosságú reform az, amelyen im-
már tíz esztendeje dolgozik a különféle nem-
zetbeli kánonistáknak e célra alakított római 
tanácsa. Ez a most már befejezéséhez közeledő 
relorm-munka a kánonjognak kodifikációja. 

Teljes és kimerítő kánoni törvénytára még 
sohasem volt az egyháznak. Akkor sem volt, 
amikor Gratianus magánjellegű «Decretum»-át 
kódex-jellegű gyűjteményekkel kiegészítették 
IX. Gergely, VIII. Bonifác és XXII. János pápák, 
mert akkor sem volt bennök összefoglalva az 
egész egyetemes egyházi tételes jog, még ke-
vésbbé pedig az egész «vigens Ecclesiae discip-
lina», mert nem volt hatályon kívül helyezve 
minden, e gyűjteményekbe nem foglalt jog-
szabály. 

De abban az időben, IX. Gergelytől XXII. Já-
nosig, mégis azt el lehetett mondani, hogy a 
tételes és egyetemes egyházjog túlnyomó rész-
ben meg volt található az említett gyűjtemé-
nyekben. Mikor azonban a századok multak, 
mind nagyobb halmaza állott elő a tételes tör-
vényeknek, amelyek az említett régi gyűjtemé-
nyekben, sőt a magán uton (J. Chappuis) hoz-
zájuk csatolt két «Extravagantes» gyűjtemény-
ben már nem voltak meg. 

A trienti zsinat után és a római Congrega-
tio-k szervezése (V. Sixtus) után pedig az egy-
házjogi intézmények nagy részét egészen új ala-
pokra fektető trienti reform-decretumok és a 
különféle Congregatio-k törvény-erejű dekrétumai 
is már kívül estek a «Corpus Juris Canonici» 
keretén, amelyekhez járultak a pápák által köz-
vetlenül különféle formában (bulla, breve, motu-
proprio) kibocsátott törvényhozói intézkedések 
és reformművek. 

így azután már a vatikáni zsinat idejében 
úgy állott a dolog, hogy a régi «Corpus Juris 
Canonici»-nak jórészt már csak jogtörténeti je-
lentősége volt, mert az egyház akkori tételes 
jogának tekintélyes része a «Corpus Juris Cano-
nici» testén kívül esett, mert az azután hozott 
törvényekben birta forrásait, és ezek a tételes 
törvények semmiféle egységes gyűjteményben 
mind e mai napig össze nem foglaltattak. 

A hiányt eddig az eléggé virágzó kánonjogi 
irodalom pótolta úgy ahogy, mert a kánonisták 
dolgának tekintetett az, hogy ők kutassák fel a 
különféle magángyűjteményekben (Bullaria, Acta 
Paparum, Acta S. Sedis) és hivatalos gyűj-
teményekben (trienti decretumok, Congregatiok 
«Authentica decreta»-i), vagy talán a római kúria 
levéltáraiban is, azon új jogszabályokat, ame-
lyeket a pápák alkottak, vagy amelyekkel a régi 
jogot hatályon kívül helyezték vagy módosították. 
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Ilyenformán a kath. egyházban az utóbbi 
századok folyamán, hallgatólagos fejlődés foly-
tán, a kánonisták véleménye ha nem is pótol-
hatta a törvényt, de a törvény létezésére vagy 
nem létezésére nézve döntőnek tekintetett. 

De a doktrinának ez az uralma nem volt 
állandósítható. Furcsán festett máris, ha még a 
római kúria is az ő Ítéletében a legújabb 
időkig egyes kánonisták véleményeire hivatkozott 
valamely jogszabály fennállása vagy fenn nem 
állása tekintetében; jeléül annak, hogy a tör-
vényanyagnak az utolsó 600 éven át felnőtt 
óriási anyaga és szétszórt forrásokban való fel-
találhatósága már nemcsak az egyes emberre, 
hanem magára a római kúriára nézve is áthág-
hatatlan akadály volt a tételes jog felismerésé-
nek útjában. 

Ezen a bajon kíván elsősorban segiteni a 
kánoni kódex, melynek szerkesztését X. Pius 
pápa az «.Arduum sane» motuproprio-ban (1904 
márc. 19.) elrendelte. A motuproprio-ban a Szent-
atya felemlíti, hogy a kánonjog kodifikációját 
már a vatikáni zsinat atyái közül is többen 
sürgették, de azóta is imételten tettek a püspö-
kök ily irányú előterjesztést a kúriának. 

Az új kánoni kódex az említett bajon az-
által fog segíteni, hogy a pápa által történt 
kihirdetése után megszűnik minden régebbi 
egyetemes egyházi tételes törvénynek és szokás-
jognak, valamint a kódex-xel ellenkező tételes 
partikuláris törvénynek és szokásjognak hatálya. 
A régebbi ius humanum-ból csakis a kódex-xel 
nem ellenkező tételes partikulárjog és partiku-
láris szokásjog, valamint az egyes fizikai vagy 
erkölcsi személyeket, méltóságokat tételes ala-
pon vagy elévülés útján megillető speciáljogok 
fognak épségben maradni — hacsak expresse 
meg nem vonatnak — milyenek hazánkban a 
király főkegyúri joga, az esztergomi érsek pri-
mási méltósága és joghatósága stb. Természetes, 
hogy az ilyen speciáljogok gyakorlása bizonyos 
területre szólván, az illető területeken e speciál-
jogok gyakorlása sajátlagos partikulárjogot idéz 

elő és ezen partikulárjog, mint klauzuláit parti-
kulárjog, a kódex kihirdetése után szintén ér-
vényben fog maradni. 

Igy azután a kihirdetett új kánoni törvény-
tár teljes és kizárólagos könyve lesz a kihirde-
tésekor hatályban levő egyetemes, emberi szár-
mazású (ius humánum) tételes egyházjognak és 
pedig már nem a pápai dekretálisok terjengős 
stílusában, hanem a modern állami törvény-' J 

könyvek formájában. 
Azonban, ha csak ennyi volna a célja a 

kánoni kodifikációnak, akkor az még nem jelen-
tene reformot, hanem csak egy, a törvényhozó 
által a meglevő törvényekből készített törvény-
gyűjteményt, kompilációt, a szó szoros értelmé-
ben vett kodifikációt! 

A X. Pius pápa által tervbe vett kódex 
azonban ennél több kíván lenni, ezt az idézett 
motuproprio is felemlíti, mikor mondja, hogy a 
kodifikáció célja egyúttal a fennálló törvények-
nek módosítása vagy azért, mert azok elavultak, 
vagy mert nem hajthatók végre, vagy pedig 
mert nem célszerűek. 

De ha a motuproprio ezt nem is mondaná, 
akkor is világos, hogy «ius humanum))-ról levén 
szó, ez pedig az emberi dolgok változandósága 
szerint folytonos javítást, adaptációt és kiépítést 
kívánván, a kodifikácio nem állhat meg a meg-
levőnek kódexbe foglalásánál, nem is az elavult 
vagy hasznavehetetlen jogszabály-anyag elhagyá-
sánál, hanem az előálló új helyzetekhez inért 
új szervezést, szabályozást is fel kell vennie. 
Ezért szólította fel a Szentatya államtitkára által 
kibocsátott körlevél útján (1905. márc. 14.) a 
világ összes püspökeit, hogy a fennálló kánon-
jogon megejtendő változtatásokra és javításokra 
nézve egyháztartományonkint véleményöket nyil-
vánítsák. 

Ezen véleményeknek figyelembevételével és 
éveken át folytatott beható tanulmány és tanács-
kozás után a kodifikácio munkáját előkészítő, 
Gasparri biboros elnöklete alatt álló ötven tagú 
tanács (ez csak «consultá»-ja a 14 bíborosból álló 

ÄNGSTER JÓZSEF és FIA 
orgona- és harmonium-gyár, PÉCS. 

O O Alapíttatott : 1867. évben. O O 
A bpesti Bazilika nagy orgonájának épitői. 

Csak első dijakkal kitüntetve. 
Pécslom, kiállításon legelső" díjjal, állani araoréretmnel kitüntetve. 

Ajánlják kitűnő hangu és erős szerkezetű 
légnyomatu és elektromos berendezésű 

ORGONÁIKAT 
a legjutányosabb árak mellett, művészies 
kivitelben, o o O Baktáron kitűnő hangu 
harmoniumok minden nagyságban. 
Elektromos fujtató készülékek. Árjegyzéket kívánatra ingyen. 



'28. szám. RELIGIO 591 

tulajdonképeni kodifikációi bizottságnak) a ko-
difikáció munkájával annyira előhaladt, hogy 
közelebb már az egész kódex készen áll. Az 
egész kódexnek terjedelme előreláthatólag egy 
közepes fajtájú egyházi tankönyv (800—900 lap) 
terjedelmével fog birni. A kódex négy részből 
részből fog állani: De personis. De rebus. De deli-
ctis. De iudiciis.1 A kódex-szövegtervezet nagyobb 
részében már ki is adatott a püspökökhöz véle-
ményadás végett. Bár biztosat senki sem tudhat 
e tekintetben, mégis valószinű az, hogy az új 
kódex 2—3 éven belül kihirdethető és hatályba 
léptethető lesz. 

Az új kódex, mint az egész földkerekségen 
elteijedt és egységes kath. egyháznak törvény-
könyve, az emberi törvényhozás rendes mére-
teit messze túlszárnyalja ; modern egységes egy-
házjogot és egyházfegyelmet teremt majd az 
egész földön, mind az öt világrészben, minden 
országban, minden népnél és nemzetnél, vad-
és kulturnépeknél egyaránt. 

És ezen egységes kódex jelentősége ma sok-
kal nagyobb, mint lett volna a vatikáni zsinat 
idejében, mert egyrészről az azóta az egyháztól 
elvált egyes államoknak (Franciaország, Portu-
gália stb.) területén az egyház szabadságát kor-
látozó partikulárjogok megszűntek, és igy az egy-
házi közjognak territoriális hatásköre megnöveke-
dett, másrészt pedig más államokban (Észak-
amerikai Egyesült-Államok, Kanada, Angolor-
szág, Ausztrália stb.) az egyház váratlanul és 
nagy arányokban erősödött meg és lett alkalmas 
arra, hogy a főnixként megifjodó egyházjog ezen 
országokban az egyház még nagyobb tekintélyét, 
megerősödését és virágzását mozdítsa elő. 

Szokás mondani, hogy a kánonjog kodifi-
kációja lesz a tulajdonképeni befejezése a félbe-
szakítva maradt és csak elnapolt vatikáni zsinat 
tárgyalásainak. Ha ez formailag nem is áll meg, 
de tettleg mégis úgy áll a dolog, hogy a csakis 
dogmatikus decretum-okkal biró vatikáni zsinat-
nak disciplináris reformterveit, amennyiben ezek 
is azóta nem avultak el, a kodifikáció fogja 
megvalósítani. 

Tulajdonképen a vatikáni postulatumoknak 
és schemáknak több eszméje már a kodifikácio 
előtt megvalósult az 1870. év óta kibocsátott 
pápai reform-decretum-okban, mint: az új könyv-
cenzurajog («Officiorum ac munerum» bulla, 
1897. január 25.), a kongregációk joga («Condi-

1 Ezen felosztás ismeretes volt már 1904. év óta. Lásd : 
Acta S. S. 37. köt. 130. 1. 

tae a Christo» bulla, 1900. dec. 8.), a jegyesség és 
házasságkötés új formája («Ne temere» decretum, 
1907. augusztus 2.), a római kúria reformja 
(«Sapienti consilio» bulla, 1908. junius 29.) stb., 
amelyek közül nevezetesen az utóbbiban máris 
az új kódex egyik részlete lőn kihirdetve, ami 
elmondható az azóta a X. Pius pápa által ki-
bocsátott egyéb reformtörvényekre vonatkozó-
lag is. 

Ezen reform-decretumok anyagára nézve az 
új kódex alig is lesz más, mint egyszerű beil-
lesztése a még egészen új törvénynek az egy-
séges kódexbe, esetleges némely kisebb változ-
tatások mellett. 

Az új kódex életbeléptetését követő hónapok 
és évek igen nehéz évek lesznek az egyházjogi 
praxisban, és aránylag könnyűek az egyházjogi 
iskolai tanításnál. A kódex nyújtotta biztosság 
ugyanis egyelőre csak szövegbiztosság lesz, mert a 
még nem létező doktrinális vagy hiteles törvény-
magyarázat hiánya miatt a törvény igazi és tel-
jes jelentése körül soká még nagy ingadozások 
lesznek. A főbaj pedig az lesz, hogy vajmi keve-
sen fogják tudni a kódex összes jogszabályait; 
szerencse még, hogy az új kódex nem lesz egész 
anyagában új, hanem csak egyik, kisebb részé-
ben ; ezért jó volt az, hogy X. Pius előzetesen 
már kibocsáttatott több reform-decretumot a 
kodifikáció anyagából. 

De a doktrína munkásai, mint termita-sereg, 
fogják pár év alatt átkutatni a kódex béltartal-
mát és azt kellő jogtörténeti és jogi dogmatikai 
megvilágításba helyezni; a hiteles törvénymagya-
rázatok sem fognak remélhetőleg soká késni. 

És így — a jogi praxis nivelláló behatása 
mellett — lassankint ismét megkapja majd az 
idő patináját és mohát az új kódex is, amely 
gyökereivel szintén az Üdvözítő által adott «ius 
divinum»-ba nyúlik belé, sőt amelynek törzsé-
ből és ágaiból is sok-sok joganyag nem lesz új, 
hanem megmarad lényegében az, amit már a 
«Decretum» vagy a «Decretales»-ek vagy a trienti 
dekretumok tartalmaztak. 

Valósággal koronája lesz X. Pius reform-
munkáinak az új kánonjogi kódex, unikum az 
egyház életében és unikum a világtörténetben ; 
valóságosan urestaurare omnia in Christo». 

F e l h i v j u k igen tisztelt o lvasó ink ü g y e i m é t arra, 
hogy a «Religio» régebbi év io lyamai 1908-tól kezdve 
fé láron, é v l o l y a m o n k i n t 6 K.-ért k iadóh iva ta lunkná l 
megrende lhe tők . Különösen ajánl juk ezen , h e l y s z ű k e 
miat t adott kedvezményt új e lő f i ze tő ink f igye lmébe . 
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E3E3 
EIS II. AZ ÖRÖK VÁROSBÓL 

Az Osservatore Romano a katholikusok-
nak választási akciójáról. A Vatikán félhivatalosa, 
az Osservatore Romano, múlt szombati számában 
figyelemreméltó vezércikkben körvonalozza a ka-
tholikusoknak szerepét a most lezajló olasz válasz-
tási had já ra t idejére. 

Mindenekelőtt kijelenti a cikk. hogy a katholi-
kusok nem elegyednek belé a pártpolitikai harcokba 
és a pártsaj tó polémiáiba, mert a katholikusoknak 
Olaszországban, mivel nem alkotnak külön politikai 
pártot, sőt nem is akarván külön párt tá tömörülni, nincs 
is még most egy diadalra alkalmas politikai p ro -
grammjuk. Ezért a katholikusok, inkább közvetett mó-
don, csakis az egyház, a haza, a család és a társa-
dalom vallási, erkölcsi és szociális legfőbb érdekeit 
kivánják a választásoknál tőlük telhetőleg megvédeni, 
amint azt az II fermo proposito enciklika kötelessé-
gökké tette, mikor amaz érdekek végveszedelembe 
kerülnének. 

A katholikusoknak ezen esetről-esetre történendő 
részvétele némely kerület politikai választási küzdel-
meiben tehát csakis a fenti okból fog történni és 
semmiféle más célzatból, legkevésbbé olyan fantasz-
tikus hódítási célzatból, mint amilyet a Corriere delta 
Sera, a liberális olasz sajtó vezére, tulajdonít a katho-
likusoknak és a Kúriának. 

Hasonlóképen alaptalan — folytatja a Vatikán 
félhivatalosa — a Messaggero-nak, a baloldali anti-
klerikális blokk lapjának, az a gyanúsítása, hogy a 
«non expedih-nek a római Kúria által a jelenlegi 
választásokra nézve, Róma város területét illetőleg, 
való fenntartása, vagyis az ú. n. «astensione»-nak 
Rómára nézve való kötelezővé tétele, azon célzattal 
bír, hogy ezzel a Vatikán az «örök város»-ra vonat-
kozó jogának akart kifejezést adni. Hogy ez mennyire 
nem áll meg, ezt már az is bizonyítja, hogy régebbi 
választásoknál a Vatikán Róma városára nézve is 
felfüggesztette a «non expedit» tilalmat, anélkül, hogy 
bárkinek is eszébe jutot t volna arra gondolni, hogy 
ezzel a Vatikán közvetve elismeri a bevégzett ténye-
ket és jogait fe lad ja ; épen ezért nem lehet tehát 
ma jd így értékelni a Vatikán engedélyét a jövőben 
sem, ha valamikor ismét Rómára nézve is felfüggesz-
tendi. 

A «non expedit» tilalom eredete és mai 
állása. A «non expedit» név alatt azt az olaszor-

szági egyházi tilalmat ért jük, hogy az olasz katholi-
kusoknak, ha csak valamely helyre nézve felmentés 
nem adatik, nem szabad a politikai választásoknál 
akár aktiv, akár passzív választási jogukat gyako-
rolni. A tilalom neve onnét van, hogy a S. Poeni-
ieniiaria azon kérdésre, hogy szabad-e az olasz 
katholikusoknak a politikai urna elé lépni, azt 
felelte: «.non expedire» (1868. február 29.) Ezen ha-
tározatot némelyek eleinte úgy magyarázták, hogy az 
egyenértékű a «tolerari posse»-vel. (Ezen szavakkal 
a Poeniieniiaria elnézhetőnek jelentette ki azt, hogy 
az olasz katholikusok a községi választásokban részt 
vehessenek és állami vagy községi hivatalt vállalja-
nak). De 1886. júl. 30-án a S. Officium-Congregatio 
kimondotta, hogy a fenti «non expedire» szavak ti-
lalmat fejeznek ki és «non licere»-vel egyenértékűek. 

Ezt a tilalmat IX. Pius és XIII. Leo mindvégig 
fenntartották, abszolút tilalomként kezelték. De mind-
inkább szaporodott azon katholikusok száma («ele-
zionisti»), akik a politikai választásoktól való távol-
maradást («astensione», «astensionisti») helytelení-
tették. 

X. Pius pápáról eleinte az a hír volt elterjedve, 
hogy ő a «non expedit» tilalmat fel fogja függesz-
teni. De ez nem vált be. Már a keresztény demo-
kratikus akcióról szóló motupropr ioban (1903. dec. 
18.) X. Pius pápa eltiltotta a keresztény demokra tá-
kat bármiféle politikai akcióban való résztvevéstől ; 
az egységes kath. akcióról szóló «7/ fermo proposito» 
enciklikában (1905. jun. 11.) a tilalmat felújította, 
mégis úgy, hogy egyes kivételes esetekben felmentés 
adását kilátásba helyezte, amint már előzőleg is az 1904. 
évi választások idejében Milano, Rergamo, Treviglio 
és Rho városokra nézve felmentést adott. 

A jelenlegi választásoknál, úgy látszik, a felmen-
tés általánosan megadatott, és csakis Róma városára 
nézve tartatott fenn a «non expedit» tilalma. 

A «non expedit» az olasz kormányoknak mindig 
szálka volt a szemökben, nemcsak és főleg azért, mert 
tiltakozást láttak benne a pápai állam elvétele ellen, 
hanem azért is, mert a választók megbizhatóbb ré-
tegeiből sokakat visszatartott az urnától és a kor-
mányokat a felforgató pártok kar ja iba hajszolta. 
A pápa viszont addig, míg a római kérdés rendezve 
nem lesz, aligha fogja feladhatni a «non expedit»-et ; 
legfeljebb akkor, ha az olasz kath. nép annyira elő 
lesz már társadalmi szervezkedés útján készítve a 
politikai akcióra, hogy egy tekintélyes politikai párt 
alakításával adhat nyomatékot a pápaság igényeinek 
egy tisztességes egyesség kötése iránt. 

Hemopatiai gyógyintézet Asthma, köszvény, gőrvélykór, idült és nehéz szív-, 
gyomor-, máj-, vesebajok és súlyos idegbajok (para-
lysis, tabes, álmatlanság) gyógyítására berendezve. 

_ * , _ _ Bejáró betegek részére. Mérsékelt árak. Bevált, ki-
Blldapesí, V., Vaci-koruí 18. S Z . I. ; próbált kezelés ! = = — = = 
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III. TUDOMÁNYOS CIKKEK, <*> <*> ^ 
co KÖZLEMÉNYEK, ÉRTEKEZÉSEK 

A soteriologia problémáiból. 
III. közlemény. 

Noha pedig a soteriologikus kérdés eleje, előké-
szítő jellegénél fogva, az ószövetségbe is visszanyúl, 
soteriologiánk legősibb s első forrása mégis csak az 
evangéliumok. Krisztus halálának az értékét, tulajdon 
saját nyilatkozatai alapján, onnan ismerhet jük meg 
autentikusan. 

Azonban az evangéliumokra térve, egészen ki-
vételes, már t. i. a kritikusok által tudományos szem-
pontból egészen kivételesen kezelt területre lépünk. 
Igen nehezen j á rha tó területre. S ennek oka nem 
az evangéliumok, hanem a világnézetek, melyek itt 
a történeti módszer címe alatt csatákat vívnak egy-
mással. Ugyanis az evangéliumok, mint történeti ok-
mányok, szövegkritikailag kifogástalan i ratok; ahogy 
ma olvassuk őket, úgy találhatók az eddig ismert 
legrégibb kódexekben is. Tischendorf, a sinai kódex 
felfedezője s elismert tekintélyű szövegkritikus azt 
mondja ró luk: Az egész ókori i rodalomban kevés 
példájára akadunk oly nagyszerű történeti meghitel-
tetésnek, mint aminőt a mi evangéliumaink mutat -
nak fel. (Wann wurden unsere Evangelien verfaszt? 
1880. 132. 1.) De van két nagy, igen nagy hibájuk. 
A kritikusok legalább megbocsáthatatlan h ibának 
tartják. Először is, a természetfeletti elemen kívül, 
szembetűnően kedveznek a katholikusoknak. Katho-
likus és nem protestáns dogmák vannak bennük ; 
igy a többi között a kath. soteriologia is. Sokszor 
találkozom ennek nyílt bevallásával a kritikusoknál. 
Igy pl. Hoffmann (Das Abendmahl im Urchristen-
tum. 1903. 3. 1.) egyenesen mondja , hogy az evan-
géliumi textusok tényleg az egyház eucharisztikus 
tanát fejezik ki ( támadja is őket). Harnack szerint 
(Entstehung und Entwicklung der Kirchenverfassung. 
1910. 16. 1.) a tizenkét apostol tekintélye, Péter ta-
nítói és kormányzói vezetése alatt, az evangéliumok-
ban található. És így tovább. Másodszor a kritikusok 
mindenben, tehát a vallási ideológiában is, lassű s 
természetes emberi fejlődést követelő szisztémájába 
nem illenek bele. Éppen nem. (Plleiderer : Die Ent-
wicklung des Christentums. 1907. 9.1.) Az a tartalom, 
melyet a meglévő evangéliumokban olvasunk, azon a 
fokon, melyet képviselnek, sokkal több, mint amennyit 
a kinyilatkoztatást, s különösen Krisztus istenségét s 
egyáltalán a természetfeletti rendet tagadó evolucio-
nista a természetes fejlődés értelmében megenged-
hetne. Altalános jelszó tehát a túloldalon: a törté-
nelem nevében naturalizálni kell az evangéliumokat! 
S végeznek is ra j tuk olyan tizedelést, aminőt a ko-
moly tudomány a történeti kutatás semmi más te-
rületén nem tűr meg. 

Az első probléma tehát, mellyel a soteriologia 
után kutató theologus az evangéliumoknál találko-
zik, maga az ű. n. evangéliumi probléma, vagy, mivel 
itt Jánoson kívül a többi há rom evangelista iratáról 
van szó, az ú. n. szinoptikus kérdés. Hangzik pedig 
a kritikusok részéről ezer változatban ekképen: az 
evangéliumok Jézus életét és tanait nem a maguk 
eredeti valóságában, hanem a következő nemzedék 
(úgy m o n d j á k : az ősi hitközségek) legendás felfogása 
szerint átalakítva tartalmazzák. Ami a kritikusok 
szerint kétségtelen abból, mivel csak Krisztus halála 
után 30—40 évvel (számos kritikus szerint jóval 
később), tehát csak a következő nemzedék korában 
Íródtak. (Hogy Krisztus tanítványai, illetőleg e tanít-
ványok kísérői irták azokat, elhallgatják). Nevezete-
sen, hogy az evangéliumi soteriologia sem származik 
Krisztustól, hanem szent Pál legsajátabb terméke s 
ennek befolyása alatt, mintegy visszavetitésképen, 
került az evangéliumokba mindaz, ami ott Krisztus 
haláláról mint magának Krisztusnak nyilatkozata 
foglaltatik. Azért redukálni kell, — mondják — a 
mennyire csak lehetséges, az evangéliumok mai tar-
talmát valami valószínű kezdetleges tartalomra, mint 
ezt Harnack végzi a «Wesen des Christentums» c. mű-
vében. Ez a redukálás aztán annyiféle, ahány a kri-
tikus. (Holhnann i. műve 4. lapján szintén lelve ti a 
kérdést : Ist es uns möglich, die Meinung, die Jesus 
über seinen Tod hatte, wissenschaftlich zu e ru ie ren? 
s igenlőleg felel rá, de megoldásában semmi köszö-
net nincs). 

Ezt az eljárást nevezik az evangéliumokra al-
kalmazóit történet-kritikai módszernek, mely azon-
ban jobban hasonlít egy vandal pusztításhoz, mint 
komoly tudományos művelethez. 

A világnézetek csatája ez az evangéliumi terü-
leten, mint fennebb kifejtettem, s nem kritika. Ilyen 
látószögből kell értékelni pl. Loisy eljárását, midőn 
(i. műve 87. 1.) ezt í r j a : Márk textusát (10, 45), hogy 
Krisztus azért jött, hogy életét váltságdíjul adja so-
kakért, minden látszat szerint Pál theologiája befolyá-
solta s hogy ugyanez áll az utolsó vacsoráról szóló 
értesítéseiről is. Ennyit s nem többet mond Loisy s 
ezzel rövidesen ki is végezte Márk textusát. A kri-
t ikusoknak a fejlődésről vallott dogmája igen auktori-
tativ s igen kegyetlen. 

Ezzel szemben a theologusnak rendületlenül r a -
gaszkodnia kell a történeti módszerhez, mely a for-
rásokra támaszkodik s csupán azokból igyekszik 
megállapítani a tényeket. Hogy csak vázlatosan em-
lítsek egyet-mást, az előbbiek cáfolatául rá kell mu-
tatnia a következő lényekre. Az őskeresztény i roda-
lomban sokan foglalkoztak az evangéliumokkal, ne-
vezetesen mindjár t a legelső időtől fogva a here-
tikusok is; de eme i rodalom legjobb ismerője se 
tud felmutatni legkisebb olyan adatot sem, melyben 
ilyen vád foglaltatnék az evangéliumok mestersége-
sen készült tartalma ellen, pedig mily könnyű lett 
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volna az el lenségeknek ezen az a lapon megdönten i 
a kereszténység hitelét. Sehol semmi nyoma a k r i -
t ikusok m a i evolúciós felfogásának. A legősibb for -
ráson, a Didachén kezdve, m i n d e n író min t hiteles 
o k m á n y o k r a hivatkozik az evangél iumokra. 

Pedig lehetetlen, hogy ha Jézus t anának és éle-
tének legendás átalakí tása a hi tközségek m ű v e lett 
volna s ha ezt foglal ják később Jézus neve alatt 
i rásba, hogy ennek valami nyoma, említése n e m 
m a r a d t volna fenn, annál is inkább, mer t hiszen Jézus 
élete s a szinopt ikus evangél iumok megírása ugyan-
azon kor tá rsak korába esik, akik közül az első h á r o m -
ezer alig pá r héttel Jézus mennybemene te l e u tán a 
helyszínén, Je ruzsá lemben, vette fel a keresztény-
séget. (Ap. Csel. 2, 41—42.) 

Azután a kr i t ikusok ki indulási pon t j a is m i n d -
azzal ellenkezik, amit a legrégibb for rásokból a ke-
reszténység a lakulására nézve i smerünk . Az első 
hi tközségekre való folytonos h ivatkozásukkal felté-
telezik, hogy az őskereszténységben m i n d e n alulról 
felfelé fejlődött . A for rások pedig egytől-egyig s ki-
vétel né lkü l az el lenkező folyamatról t anúskodnak . 
Az őskereszténység min t tekintélyi val lás je lentkezik 
b e n n ö k ; a hivek az apostolok u tán indu lnak s n e m 
az apostolok a hivek után. Az evangél iumok, az ú j -
szövetségi levelek, azu tán a közvetlenül következő 
fo r rá sok : a Didaché, a Kelemen-féle kor in tus iakhoz 
irt levél, szent Ignác levelei stb. m inden kétséget 
kizárólag t anúskodnak erről. Hasonlókép amíg a 
kr i t ikusok a t anokban való folytonos fejlődést és 
á ta lakulás t tételeznek fel, a források szakadat lan sor-
ban mind já r t az első század fo lyamán az Úr tanai -
nak m i n d e n változtatást kizáró megtar tásá t kötik a 
hivek lelkére. Aki titeket hallgat, engem hal lga t ; és 
aki titeket megvet, engem vet meg, í r ja elő Jézus 
szabályul az evangél iumban. (Luk. 10,16). Pál egyik 
levelében inti a híveket : I)e ha szintén mi, vagy az 
angyal mennybő l h i rde tne is nektek valamit azon 
kívül, mit átvettetek, átok alatt legyen (Gai. 1, 8); 
mer t — úgymond — az evangélium, melyet h i rde t -
tem, n e m ember i ta lá lmány. János I. levelében 2, 
24 í r j a : Amit kezdettől hallottatok, m a r a d j o n az 
bennetek. A Kr. u. 70-es évekből való Didaché sze-
rint a keresztény tanok vál tozat lanok s nincsenek 
egyesek tetszésének alávetve (IV. 13 ; VI. 1 ; XI. 1, 2) 
és ál talános szabályként e lő í r j a : minden t úgy tegye-
tek, min t az Úr evangé l iumában van megírva. (XV, 

4.). A n e m sokkal későbbi eredetű Ba rnabás levél 
szerint ped ig : Servabis, quae accepisti, nec addens, 
nec demens. ( F u n k : Pa t res Ap. 1901. I. 93. 1.) Igy 
olvassuk ezeket az őskeresztény for rásokban . Mindent, 
tant, intézményt , az Úrra vezetnek vissza. 

Igaz ugyan, hogy az evangél iumok a Krisztus 
u táni k o r b a n Íródtak, de nem min t a hitközségek 
legendás felfogásának a termékei , h a n e m a tör téne-
tileg meghitelt adatok szerint Máté és János apos-
tolok és Márk s Lukács, Péter és Pál apostolok ki-
sérői, tehát Jézus életének közvetetlen szem- és fü l -
tanúi ir ták azokat, a m á r szóval hirdetet t t anok egy 
részét utólag i rásba foglalva. Még Pál is szükséges-
nek tartotta apostoli pá lyá ja közben Je ruzsá lembe 
menn i s tanítását a «nagy apostolokkal» közölni. 
(L. Batiífol i. müvét 44—50 1.) A tani és legyeimi 
egységet pedig az egyes hitközségek között az első 
időkben, Harnack szerint is, a Didachéből (11—13. 
fej.) ismert vándormiss ionár iusok tar tot ták fenn. 

A kr i t ikusok evolúciós felfogása eszerint teljesen 
nélkülözi a történeti alapot, ö n k é n y e s ; adatot rá 
az őskereszténységben n e m találnak. De tekintettel 
különösen a sotexiologiára, sa já t szisztémájuk szem-
pont jábó l is teljesen ér thetet len az, ami t vitatnak. 
Jézustól, a szerintök «legnagyobb geniustól», elvitat-
j ák annak kons t ruá lásá t , de Pált m á r képesnek tart-
j ák arra . Azután pedig, ha az evolúcióhoz szükséges 
idő szempont jából nézzük a dolgot, olyan nagy idő-
köz-e az a ké t -há rom évtized, mely Pál leveleit 
Jézustól e lválasz t ja? Szerintem Pál soteriologikus 
taní tása is az evolúció lehetőségének szempont jából 
korai . Következetesen akkor j á r n á n a k el, ha Pál 
soteriologiáját is az i ra ta iba egy későbbi író i ratai-
ból u tóbb becsúsztatott t annak minősí tenék. 

Ha tehát a theologus minden lépése elé száz 
nehézséget gördít is a kriticizmus, csak fárasztóvá 
teszi m u n k á j á t , de nem eredményte lenné . Előítélet-
nek bizonyul ugyanis mindaz, amit a t u d o m á n y 
színe alatt ellene vetnek. A theologusnak nagy támasza 
a meg n e m hamisí tot t tör ténelmi módszer , melyhez 
szilárdul ragaszkodva, bá t r an hozzáfoghat az evan-
gél iumokhoz, hogy felkutassa bennök a szóban levő 
keresztény soteriologiát. 

Az idevonatkozó szinoptikus textusokat h á r o m 
csoportba szokás osztani : 1. az első csoportba azok 
a textusok tar toznak, melyekből nyilván kitűnik, 
hogy Jézus Izaiás Ebed-Jahve- já t nemcsak ismerte, 
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hanem a saját sorsát látta benne megjósolva s ezért 
többször hivatkozott is rá ; a 2. csoportba a Xóxpov-
helyek tartoznak (Máté 20,28; Márk 1U, 45), melyek-
ben Jézus életét sokakért adandó váltságdíjnak 
(Áóxpov) mondot ta ; végre a 3. csoportba Jézusnak az 
eucharistiát alapító nyilatkozatai tartoznak (Máté, 
26, 2 6 - 2 8 ; Márk 14, 22—24; Luk. 22, 19—20; ame-
lyekhez Ján. evang. 6. fejezetét és Pál I. Kor. levél 
11, 24—25 is kell számítani), amelyekben testének 
adásáról s vérének ontásáról beszélt sokak bűneinek 
bocsánatára, vagyis amelyekkel a satisfactio vicaria 
ér telmében kifejezetten magának, illetőleg halálának 
megváltói jelentőséget tulajdonított . 

A theologus kutató munká jának a súlypontja a 
je len kérdésben tulajdonképen ezen textusok kifejté-
sére esik, amennyiben tudományos alapon ki kell 
mutatnia, hogy bennük a keresztény soteriologia tény-
leg bennfoglaltatik, tehát hogy az oly értelemben 
vett keresztény kinyilatkoztatott tan, mint ahogy az 
egyház tanítja. 

(Irodalmi segédforrások: Crombrugghe: De so-
teriologiae christianae primis fontibus. Lovanii, 1905. 
Az ellenfél, akit különösen szem előtt t a r t : Holl-
m a n n : Die Bedeutung des Todes Jesu. Tübingen, 
1901. E két m u n k a csak az evangéliumok soterio-
logiájával foglalkozik. A további patrisztikus kor-
szakol is felölelik: Rivière: Le dogme de la r édem-
ption. Paris, 1905. — Staab : Die Lehre von der stell-
vertretenden Genugtuung Christi. Paderborn, 1908. — 
Dörhol t : Die Lehre von der Genugtuung Christi. 
Paderborn, 1901. — Muth: Die Heilstatt Christi als 
stellvertretende Genugtuung. München, 1904. stb.) 

A kérdéses textusok szövegkritikailag mind hite-
lesek, értelmök kiderítése sem okoz nehézséget, első 
tekintetre látjuk, hogy az egyház soteriologiája való-
ban Krisztustól tanított evangéliumi tan, melyet szent 
Pál csak tovább fejlegetett (S imar : Die Theologie 
des h. Paulus 1883. 5. és 121. 1.), valamint hogy raj ta 
alapulnak a szentatyák és a későbbi theologusok 
részletező elméletei. Szóval kiderül, amivel Crom-
brugghe zárja ki tűnő fejtegetéseit: Soteriologia ergo 
juridica, quam evolvit S. Paulus, ab ipso Jesu procla-
mata est. 

Az első csoportba tartozó számos t ex tu s—hogy 
némi részletekbe is bocsátkozzam — úgy muta t ja be 
nekünk Jézust, mint a kin Ebed-Jahve sorsa telje-
sedik. Életének há rom legfontosabb mozzanata : fel-
avatása nyilvános pályájára a Jordán vizében történt 
keresztelésekor, tanításának kezdete a názáreti zsi-
nagógában s halá lának közeledése Ebed-Jahvéra való 
hivatkozással van] bevezetve. 

Máté 3, 17 szerint Jézus keresztelése után szó-
zat lőn mennyekből , m o n d v á n : Ez az én szerelmes 
fiam, kiben nekem kedvem telik. Lukács 3, 22 ezt 
így adja elő: Te vagy az én szerelmes fiam, teben-
ned telik kedvem. — Pályája kezdetén az Atya így 
mutat ja be Fiát a világnak. 

Izaiásnál 42, 1 pedig így szól Jahve az Ebed-
Jahvéhoz: íme az én szolgám, felemelem őt; az én 
választottam, lelkemnek kedve telik benne ; az én 
lelkemet adtam rája s ítéletet fog hirdetni a nem-
zeteknek. 

Az Ebed-Jahve és Jézus pályája kezdete között 
az egyezés ime félreismerhetetlen, amit még jobban 
megerősítenek a Jézus keresztelését követő s az evan-
géliumokban elbeszélt további körülmények. 

Jézus nyilvános taní tásának megkezdéséről ezt 
olvassuk Lukácsnál 4 ,14 s k. : Az ördögtől való meg-
kísértése után Jézus visszatére a Lélek erejével Gali-
leába és a hír felőle az egész ta r tományban elter-
jede. És tanít vala zsinagógáikban. És jöve Názá-
retbe, hol felnevekedett vala, és beméne szokása 
szerint szombatnapon a zsinagógába és fölkele 
olvasni. És adatik neki Izaiás próféta könyve. És 
feltárván a könyvet, azon helyre talála (61, 1 s k.), 
hol írva va la : Az Úr lelke énraj tam, azért kent fel 
engem, és elküldött engem örömhír t vinni a szegé-
n y e k n e k . . . És összehajtván a könyvet, visszaadá a 
szolgának és leüle. És a zsinagógában mindenek 
szemei ra j ta függnek vala. 0 pedig kezdé mondani 
nekik : hogy ma teljesedett be az írás előttetek. 

Itt maga Jézus beszél és küldetését nyilván Ebed-
Jahve küldetésével azonosítja. A nép felfogásával 
ellentétben nem a dicsőséges, hanem a szolgai sorsra 
szánt Messiás szerepét tulajdoní t ja magának. Sorsa 
tehát teljesen az Ebed-Jahve megjövendölt sorsa 
szerint indul. 

Lukácsnál (22, 37), az utolsó vacsora és halála 
közé eső időben, ismét csak Izaiásra (53, 12) hivat-
kozván, ezeket mondta Jézus : Mondom nektek, hogy 
még annak, ami írva vagyon, be kell teljesedni 
é n r a j t a m : És a gonoszok közé számláltatott. Mert 
amik felőlem szólnak, véget értek. 

Végig b e k e l l tehát teljesednie ra j ta mindannak, 
ami Ebed-Jahvéról volt írva. Ha pedig így kellett an-
nak történnie, mi csoda, ha Ebed-Jahve küldetésének 
főrésze, a mások bűneiért való szenvedés, a satis-
factio vicaria is szintén osztályrészéül jutott. Ezt hir-
deti folytatólag Jézus nyilt szóval a másik két cso-
portba tartozó textusokban. 

Mindez azonban nem ilyen világos a krit ikusok 
szemében. Minden szól máskép magyaráznak. Jöven-
dölés s annak beteljesedése szerintök nem létezvén, 
Jézus se beszélhetett tehát előre haláláról ; mert hogy 
ember olyat, aminőket Jézusról olvasunk a textusokban, 
kivált a másik két csoportba tartozókban, nem mond-
hat előre. Ezek a krit ikusok szerint mind csupa 
vaticinia ex eventu, az ősi hitközségek legendás 
műve, amellyel utólag így magasztalták fel Jézust. 
Hol lmann a Xúxpov szót magyarázza el ; az utolsó 
vacsorai nyilatkozatok magyarázatainak pedig se 
szeri, se száma, amint ezzel egy más művemben fog-
lalkoztam már (Az őskereszténységről. 1912.1.110. 1.), 
és a túloldalról olvashatók pl. Hollmann idézett mű-
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vében. A kritikusok fennebb ismertetett világnézete 
nagy leleményességgel dolgozik itt, kifogyhatatlan az 
új és új ötletek kigondolásában, úgy hogy a theolo-
gusnak valóban végérhetetlen a munkája velők szem-
ben, egyben azonban maguk a kritikusok is annyiban 
segítik, hogy egyik alaposan rácáfol a másikra. 

* 

Azok a szemináriumok, melyek theologiai fakul-
tásunkon az ötéves kurzus behozatalával most lép-
tek életbe, a rendszeres előadások mellett ilyen 
kutató munkával foglalkoztatják hallgatóikat. A jelen 
vázlatban ebből a munkából akartam egy részletet 
bemutatni. Dudek János dr. 

A pécsi őskeresztény temető. 
II. közlemény. 

A másodiknak felfedezett cubiculum a festett sír-
kamrához vezető újabbkori, húsz méter hoszú folyosó 
elején a padló szine alatt fekszik. Legnagyobb a 
három között, amennyiben 12 m2 a területe. Csak a 
négy kerítő fala maradt meg, a dongaboltozatából 
ellenben csak az északnyugati sarokban egy kis hajlás. 
Déli homlokfalán az ajtónyilás is megvan. Építészeti 
részletei megegyeznek a másik kél sírkamra részle-
teivel. Előcsarnoka valószínűleg nem volt, mint van 
a festett cubiculumnak és volt az előbb leírt sír-
kamrának, melynek déli homlokfalán néhány kiálló 
tégla és kő őrizte meg annak emlékét. Annyi bizonyos, 
hogy a folyosó építésekor ráakadtak és ekkor bon-
tották le dongaboltozatát, mert a folyosó oldalfalai 
rá vannak ékelve a cubiculumra. Sajátosan jellemző 
a száz év előtti emberek közönyére, hogy sehol egy 
szóval sem említik e tényt. Ezzel majdnem mindent 
elmondottunk volna e cubiculumról, ha két részlet 
nem különböztetné meg a másik kettőtől. Ezek egyike 
az, hogy északi falához egy kőszarkofág volt támasztva, 
melynek három oldalfala fennmaradt. Elülső oldala és 
fedele hiányzik. Bizony ne gondoljunk e szarkofágnál 
a Junius Bassus pompás sírládájára, mert oldalfalai, 
a durva homokkövek, érdesen le vannak faragva; 
sehol egy parányi diszítmény vagy jel. A másik 
különösség az, hogy a sirláda felett a falba félkör-
íves metszetű fülke van belevágva, mely valószínűleg 
a lámpások, de talán a halotthoz vitt illatszerek, sőt 

ételek elhelyezésére szolgált. Esetleg szelelőlyukra is 
gondolhatunk. De erről biztos Ítéletet nem mond-
hatunk, mert a fülke felső végződése nincs már meg. 

A cubiculumokon kívül a mostani ásatások 
folytán még nyolc sír gazdagította a pécsi nekro-
polis leleteit. Közülök három, mint említettem, 
az egyik cubiculum feletti földrétegben fekszik. 
Egyébként nem sok adatot szolgáltattak. Régen ki-
fosztották azokat. Fedelük hiányzott, csak a téglák 
töredékei, emberi csontmaradványok társaságában, 
kerültek felszínre környékükön. A tér felszíne alatt 
másfél méternyire vannak. Kettő közülök szorosan 
egymás mellé van építve, még pedig terméskőből, 
csak a rövidebb végeiken volt egy-egy tégla. A har-
madik egy kissé nyugatra esik tőlük és oldalfalai 
csupán téglákból készültek. Jellemző kelet-nyugati 
fekvésük és az, hogy a sirláda belseje nem szabályos 
téglányalak, hanem mintegy az emberi test körvonalai 
szerint hajladoznak oldalfalaik. 

A többi öt sir közül kettő a már említett folyosó 
nyugati és három keleti felén fekszik. Nem akarom 
ezúttal e sírok összes részleteit ismertetni, csak a 
főbbekre utalok. Valamennyi falazva van és pedig 
többé-kevesbbé eltérő nagyságú római téglákból. Van 
ezek közt 30 x 40 cm., 35 X 47 cm., sőt 55 X 55 cm. méretű 
is. Téglából áll a sírládák négy oldalfala, a fedésük, 
háztető alakra, szintén egymáshoz támasztott téglákkal 
történt. Egyik sírnál a fedéltéglák ki vannak vagdalva, 
hogy könnyebben egymásba köthetők legyenek. Egyik-
másik sírnál hiányzanak az oldalfalak, a gödör földpart-
ját egyszerűen bevakolták, de a tetőtéglák megvoltak. 
Két sírnál a homlokvégeken duplán vannak a tető-
téglák felrakva. A sírok mind kelet-nyugati irányban 
feküsznek, a holttestek bennük úgy voltak elhelyezve, 
hogy a fej mindig a nyugati végen van, tehát a halott 
kelet felé néz, ami ősi szokás maradványa — úgy 
látszik — még a keresztényeknél is. Csak egy síi-
feneke van téglával kirakva, a többié a puszta föld, 
melyet vékony homokréteggel hintettek tele. A halott 
feje alá egy esetben téglavánkost raktak. A sírokat 
emberek még előttünk nem bolygatták. Csak a föld-
tömeg nyomta be kettőnél a tetőtéglákat, úgyhogy 
az üreget földdel betöltve találluk. Gondos kitakarítás 
után itt is ráakadtunk a holttetem csontmaradványaira, 

ALAPÍTVA 1868. ALAPÍTVA 1868. Katholikus cég. Telefon 27-51. 

Szerel a U n i J o É c M ê l e rendszer szerint. 

3urisics {Sárion 
fúvó-, szerszám-, harangöntö és 

harangfelszerelö gyár 

Bpest, Rózsa-u. 51-53. M 
Árlap és Költségvetés ingyen! 

Elvállal minden e szakmába 
vágó munkát, u. m. : első-

rendű harangok szállítását, 
régi harangok átöntését, régi 
harangok átszerelését Pozdech-
féle forgatható öntöttvas-ko-
ronára, esetleg forgatható ko-
vácsolt vas koronára. Kikopott 
csapok kicserélését stb. Készít 
fekvő és álló harangvas-állvá-
nyokat jutányos áron. Költség-
vetéssel szivesen szolgál. Eze-
len kívül készít fúvókat, ko-
vács-tűzhelyeket, csigasorokat 
csigákat, emelőket, üllőket, 
satut stb. e szakba vágó mun-
kát. Jutányos árak, pontos és 

tisztességes kiszolgálás. 



'28. szám. R E L I G I O 597 

de erősen korhadt állapotban. Egyik sírban két halott 
feküdt egymás mellett. A csontvázakat ma jdnem 
teljesen épen találtuk, csak a koponyák egy része 
enyészett el. E két halott nem hanyatt, hanem a 
a jobb oldalán feküdt. Az egyik balkarját átvetette 
oldalán. Egyik-másik sírban viszont a hanyattfekvő 
halot tnak a hasán volt keresztbe rakva a két kar ja . 
A folyosó keleti felén levő középső sírban sajátszerű 
alkatú koponya került elő. A szemüregek felett erősen 
kiáll két dudorodás, a rendkívül alacsony homlok 
nagyon alacsony szögben hajlik hátrafelé. Ugyanitt 
egy lókoponya is feküdt. Sírmelléklet gyanánt a be-
hullott földből a halott egykori ruhakapcsoló tűje, 
egy íjjas bronzfibula került elő. A kettős csontvázas 
sírban csak egy kis fatöredéket találtunk, más minden 
elenyészett, ha ugyan volt ott valami. 

Leletek dolgában a leggazdagabb volt a folyosó 
nyugati felén északra fekvő sír. Ennek már alakja 
is eltér a többitől. Két hosszabbik oldalfala ugyanis 
nem függélyes, hanem ferde, úgyhogy a sírgödör a 
fenekén szélesebb, mint a tető tájékán. Itt is behullott 
a föld. Már a földből négy agyagedényt emeltünk 
ki, majd a föld kihányása után, a sírüreg nyugati 
végén 45 darab edényt leltünk, rendetlenül egymásra 
hányva. Valóságos fazekas-raktár. Az edények szine 
és alakja nagyon változatos. Van köztük fekete, élénk 
vörös, zöld mázas és barnás, azután alul keskenyedő 
fületlen csésze, háromfülű domború hasú vödör, egy-
fülű, vékonynyakú kancsó, kétfülű hosszúkás amfora. 
Némelyiken vonalkázások a diszítmények. Majdnem 
valamennyi ép. Korongon készültek. Némelyiket a 
salétrom márványozásszerű erekkel vonta be. Saját-
ságos jelenség e 49 edény egy sírban, ahol csak egy 
halott feküdt, akinek csontjait szétdobálva találtuk, 
valószínűleg egy, a medence tájékára hullott hatalmas 
tégla következtében.Ugyanezen sírkét tégláján láthatók 
olyan jelek, amelyek a hallott vallására engednek kö-
vetkeztetést. Egyik téglán egy határozottan meghúzott 
kereszt van, a másikon egy horgonyalak, melyről jól 
tudjuk,hogy a katakombák emlékei között mily gyakori. 

Sajátságos, hogy az eddig talált és megvizsgált 
többi téglán semmiféle feliratos jegyet nem láthatni. 
Pedig közel 300 téglát vizsgáltam meg. Kutya-, kecske-
és ökörlábnyomok, körkörös vonalazások, a tégla-
sarkokból keresztbe húzott kettős-, néha hármas-
vonalak azonban szép számmal akadnak. Ha tehát 
a téglákból lehetne csak következtetni a temető múlt-
jára, illetve korára, nem sokra mennénk. 

Szerencsére akadt egy kis bronz pénzdarab Julia-
nus apostata bélyegével, mely megerősítette az egyéb 
mozzanatokból levont ama következtetést, hogy a 
temetőnek legalább is keresztény része, tehát főleg 
a festett cubiculum, a IV. századból ered. Különben, 
ha e pénzdarab nem beszélne, akkor is eléggé meg-
bízhatunk e kormegállapításban, mer t a cubiculumi 
festmények tárgya, felfogása, kivitele bőven elég döntő 
kritériumot nyújt, amint azt m u n k á m b a n kifejtettem. 

Az ásatások nemcsak római korbeli dolgokat 
vetettek felszínre, hanem későbbieket is. Nem csoda, 
hisz ez a hely, hol a nekropolis fekszik, a közép-
korban, a magyarok honfoglalása óta mindig neve-
zetes szerepet játszott Pécs város történetében és 
topográfiájában. 

Itt épült fel, a festett cubiculum tőszomszédságá-
ban a hires székesegyház, sőt délkeleti tornyának 
alapfala érinti a cubiculum hátsó apsisszerű körív-
szelet falát. A dóm nyugati főkapuja a temetőből 
kiszedett római sírkövekből készült, amint ez ma is 
látható a püspöki múzeumban levő márvány kapu-
szárakon, hol az egyik oldal áldozatot bemutató 
rómaiakat , ma jd Meduza-fejet, egy római veterán 
sírfeliratát stb., a másik oldal a román kapubélleti 
tagozatokat tünteti fel. 

A dóm körül volt a belső vár és a falakon belül 
több kápolna a székesegyház mellett. Épen a most 
felásott területen is állott egy épület : Szakmáry 
György pécsi püspök (1505—1521) háza, melyet csak 
1780-ban bontottak le. E nagyszerű renaissance-
faragványokkal ékes házból most egy nagy fal tömb 
a cubiculum előfülkéjének délkeleti sarka felett és 
egy két méter vastag, hatalmas fal tünt elő, mely a 
folyosótól nyugatra úgy 30 méter hosszúságban hú-
zódik. A Szakmáry-ház korából lehet, betüvésetének 
stílusa után ítélve, az a kis kőtábla is, melyen ennyi 
olvasható : 

U S Q • R E G. 
Még a gótikus stil u ra lmának idejéből ered egy 

másik töredék, melyen a minuscula betüszárakból 
látható három. Ugyancsak e korra vall egy profilált 
kőfaragvány, mely egy kettős ívnek alsó kezdetét 
tünteti fel. Sőt még a román stil periódusából is van 
egy fehér márvány kapubélleti tagozat, melynek 
metszete teljesen egyezik a dóm említett nyugati 
kapu jának metszetével. 

Egyéb apró lelettárgyakról nem is emlékezem 
meg, mer t nem beszélnek oly világosan arról a sok 
változásról, átalakításról, irányról, mely e klasszikus 
területen elhintette emlékeit, csak annyit jegyzek 
meg, hogy a különböző korszakok az őskeresztény 
temető fölé nehezedő földrétegekbe is beleírták 
nevüket. Nyomon lehet kisérni egymás alatt a külön-
féle rétegeket és meg lehet állapítani a területnek 
eredeti szintjét, mely nem volt magasabban a sírok 
felett, mint másfél méter. Most pedig van négy méter. 
A különbséget 1500 esztendő hordta oda. 
(Vége.) Szőnyi Ottó dr. 

Jl dogma modernista magyarázatai. 
V. közlemény. 

9. A modernis táknak a dogmára vonatkozó téve-
déseit X. Pius pápának «.Pascendi dominici gregis» 
kezdetű, 1907. évben kiadott körlevele foglalja össze 
synthetice. A modernis táknak a dogmák eredetéről 
szóló tanát az enciklika így foglalja össze: 
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«A modernisták tanában eljutottunk a főponthoz: a 
dogma eredetéhez és a dogma természetéhez. A dogma 
eredetét ugyanis azokban a kezdetleges, egyszerű for-
mulákban keresik, amelyek bizonyos tekintetben 
szükségesek a hi thez; mert a kinyilatkoztatás, hogy 
igaz legyen, megkívánja Isten tiszta fogalmát az ön-
tudatban. Maga a dogma szerintük tu la jdonképen 
benne van azokban a másodlagos formulákban. 
Hogy most természetét felfogjuk, mindenekelőtt azt 
kell vizsgálni, miféle viszony van a vallásos formulák 
és a lélek vallásos érzése között. Ezt pedig könnyen 
megérti az, aki szem előtt tartja, hogy e formuláknak 
nincs egyéb céljuk, mint módot nyújtani a hívők-
nek arra, hogy számot adjanak maguknak a saját 
hitükről. Tehát a közvetítő kapcsot alkotják a hívő 
és hite közt : és pedig a hitre nézve, a hit tárgyá-
nak csak tökéletlen jegyei, köznyelven jelképek 
(symbolumok), a hivőre nézve puszta eszközök. 
Nincs eszerint semmi ok azt állítani, hogy ezek az 
abszolút igazságot tartalmazzák : mert mint szimbó-
lumok csak az igazságnak képei, tehát alkalmazkod-
niok kell a vallásos érzülethez, az emberre való 
vonatkozásában; mint eszközök, hordozói az igazság-
nak s ezért megint csak az emberre alkalmazandók 
a vallásos érzülethez való vonatkozásában. A vallásos 
érzület tárgya pedig, amennyiben az absolntumban 
foglaltatik, végtelen sok szempontból tekinthető s 
ezek közül ma jd ez, ma jd amaz érvényesülhet. Hasonló-
képen a hivő ember más és más feltételek közé 
kerülhet . Tehát azok a vallási formulák is, melyeket 
dogmáknak nevezünk, alá vannak vetve ezeknek a 
viszontagságoknak és így változásoknak vannak ki-
téve. Igy tehát nyitva az út a dogma belső fejlődéséhez.»1 

Utóbb a modernista theologusról beszélvén az 
enciklika ismét előadja a modernisták tanát a dogma 
keletkezéséről és mibenlétéről: 

«A dogma valamely ösztönből vagy szükséglet-
ből keletkezik, melynek hatása alatt a hivő átdolgozza 
gondolatait, hogy jobban megvilágíttassék mind a 
saját, m ind a mások öntudata. Ez a munka az ész 
elsődleges formulá jának indokolásában és tökélete-
sítésében áll, nem magában véve logikai magyarázat 
szerint, hanem a körülményekhez képest vagy, amint 
kevésbbé szabatosan m o n d j á k : vitálisán. Igy történik, 
hogy a forma körül — mint már jeleztük — lassan-
kint bizonyos másodlagos formulák keletkeznek, 

melyek később egy testté vagy egy tanrendszerré 
alakulva és a nyilvános tanítóhivataltól, mint a köz-
tudatnak megfelelők szentesíttetve, dogmának nevez-
tetnek.» 

10. Ha ezek után összehasonlítjuk a modern dog-
maelmélet főbb képviselőinek a tanait, akikhez a tár-
gyi összefüggés és teljesség kedvéért Harnackot és 
Sabatiert is soroltuk, nem nehéz közös és eltérő voná-
saikat megállapítani. 

Megegyező tulajdonságaik röviden a következők-
ben foglalhatók össze: 

aj A modernista elméletek kisebb-nagyobb fok-
ban agnosztikusoknak mondhatók. Arra az állás-
pontra helyezkednek vagy legalább is arra a követ-
keztetésre ju tnak, hogy az ész nem képes Istent 
megismerni s a valóságnak megfelelő valamelyes 
pontossággal kifejezni. 

bj Az ismertetett tanok az immanentizmus és 
szubjektivizmus ta lajában gyökereznek. Elvetik az is-
teni kinyilatkoztatás lehetőségét és valóságát azon 
hagyományos értelemben, hogy az változhatatlan 
igazságoknak Isten által való különös közlése. Mivel 
pedig az észt képtelennek tartják a vallási igazságok-
nak megismerésére, s másrészt a vallást, hitet ők 
sem tagadják, sőt nagyra becsülik, azért az Istennel 
való egyesülésre nincs más hátra, mint az érzelem. 
A hit szabálya az egyéni vallási tapasztalat, az alanyi 
meggyőződés. A vallási tekintélynek legfeljebb irá-
nyító és ellenőrző joga van. 

ej Jellegzetes közös vonásuk az evolucionizmus 
és relativizmus. Mivel a dogmák nem Istentől bizto-
sított ismereti rendhez tartozó igazságok, azért a 
hittételek az emberi ész s az emberiség vallási tapasz-
talata szerint fejlődnek és változnak.1 

Abban is megegyeznek, hogy a dogmákat vallási 
dolgokról szóló tételeknek tartják, melyeket az egy-
ház ír elő. 

Azonban, míg Le Roy megengedni látszik, hogy 
a dogmák Istentől vannak kinyilatkoztatva, addig a 
többiek azt tagadják. Harnack szerint a dogmáknak 
mondott tételek görög bölcseleti igazságok, melyeket 
az evangéliumi szellem éltet. Az ősegyház dogmátlan 
volt. A dogmák a gnoszticizmussal folytatott harcok 
idején keletkeztek. S céljuk ma is az ezen arisztotelészi 
és skolasztikus fogalmakkal előterjesztett dogmáknak, 
hogy tudományosan védelmezhetők legyenek. 

a köv. 

1 Egyházi Közlöny, 1907. 39. sz. és Denzinger n. 2079. és 1 Dudek, A modernizmus és a katholicizmus, Budapest, 
1908. 14. s. k. 1. 
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Loisy azt állítja, hogy a kinyilatkoztatás eredeti 
és természetes alakja termésszetfeletti intuicio és val-
lási tapasztalás. A dogmák oly vallási igazságok, melyek 
Isten támogatásával ugyan, de lassankint születtek az 
emberiségben emberi munka vagy fáradság árán. Ezen 
igazságoknak üdvös hatása változhatatlan, de egyéb-
ként vállozásképesek, napról-napra tökéletesíthetők, 
javíthatók és tökéletesítendők az uj tudományos, főleg 
történet-kritikai eredményeknek felhasználásával. 

Tyrrell a kinyilatkoztatást istenileg létesített 
összhatásnak tartja, mely az egész embert rendkí-
vüli, azaz természetfeletti módon szállja meg s mint -
egy kényszeríti a prófétát arra, hogy emberi módon 
közölje másokkal azt, amit ezen hata lmas impresszió-
ban átélt. Ez a közlés pedig olyan természetű, hogy 
másokban is hasonló hatást kelt vagy alkalmat ad 
arra, hogy Isten azt létesítse s így a hitre indítson. 
A hit nem más, mint azon élmény, melyet vagy a próféta 
nyert először Istentől vagy azután mások tapasztalják 
azt. S ez a hit változhatatlan marad. A prófétáktól 
és az Úr tanítványaitól eredő vallási élmény i rány-
adó mindenkor ; hozzá kell szabni minden más rész-
leges, egyéni kinyilatkoztatást s azon különböző 
értelmezéseket, melyeket az átélt hitből kiki alkot. 
A hit védelmére rendelvék a dogmák. A dogmák 
tehát az egyházi tekintély által előterjesztett tételek, 
melyek a hitet az apostoli kinyilatkoztatás jelentése 
szerint fenntar t ják és védik. Magukban véve tévesek 
lehetnek, mégis mindig jók a hit védelmére, mert 
velük mindig felkelthető azon belső tapasztalás, mely-
lyel Isten mindenkinek a szivében szól s őt a hivésre 
bírja, vagy azon isteninek a megtapasztalására, amit 
az üdvösség végett meg kell szerezni. 

Le Roy úgy beszél, hogy a dogmák valóban és 
igazán Istentől vannak kinyilatkoztatva. Azt is meg-
engedni látszik, hogy a dogmák transcendens és 
változhatatlan igazságokat foglalnak magukban. De 
Le Roy pragmatista s azért szexinte a dogmák ránk 
nézve, még úgy is amint az egyház azokat elénk adja, 
első sorban nem elméleti, hanem erkölcsi cselekvést 
irányító igazságok : nem észitélettel igazaknak tar tandó 
tételek, hanem gyakorlati parancsok. Ebből az követ-
kezik, hogy ha az ember betar t ja az előírt cselekvést, 
magatartást, a dogma tárgyilagos valóságát egészen 
szabadon gondolhatja el s magyarázhatja, csak nyil-
vánvalóan téves gondolatok felé ne hajoljon. S épen 
és egyedül ezen téves felfogások elkeiülésére valók 
az egyház meghatározásai. 

A Pascèndi enciklika összefoglaló előadása sze-
rint «az isteni után való szükségérzet a vallásra haj ló 
lélekben valami sajátos érzést indít f e l . . . Ebben az 
érzelemben találják (a modernisták) a hitet, de a 
hittel együtt és a hitben a kinyilatkoztatást is.» Vagyis 
a kinyilatkoztatás a vallási érzelemnek felmerülése 
a tudat alattiból a lélek felszínére ; a hit pedig ezen 
érzelem tudata. «Avagy nem mondhatjxxk kinyilat-
koztatásnak vagy a kinyilatkoztatás kezdetének azt 

a lélekben nyilvánuló vallásos érzést — nem nxond-
hat juk-e , hogy ebben a vallásos éi'zésben, habá r homá-
lyosan, ismét ixxaga Istexx nyilatkozik meg a lé leknek? 
Hozzáteszik még azt is, hogy amint Isten egyszexTe 
tárgya és oka a hitnek, azoxxképen az a kinyilatkoz-
tatás Istenről szól és Istentől ered, vagyis Isten ab-
ban egyszeiTe kinyilatkoztató és kinyi latkoztatot t . . . 
Igy keletkeztek az összes vallások, még a természet-
felettiek is: mert egyik sem egyéb, mint annak a 
vallásos érzelemnek k ia lakulása . . . A kath. vallással 
sem tesznek kivéte l t . . . Mert ez is a Krisztus öntu-
datában — aki rendkívüli természetű ember volt — 
szüle te t t . . . Szent vallásunk nem egyéb, mint a ter-
mészetnek saját és öixkéntes gyümölcse.» 

Az ész utólagosan elemzi, megvilágítja ezt a val-
lási érzelmet. A homályos, zavaros vallási érzést 
ismeretképekké alakítja át s csak akkor képes a vallási 
érzelmeket kifejezni. «Szükséges, hogy valami fény 
világítsa nxeg ezt a (zavaros) é rze lmet . . . Ez pedig 
az értelem feladata, melynek működése gondolko-
dásban és elemzésben áll, s amelynek segélyével az 
ember a benne támadó életjelexxségeket először isme-
retképekbe foglalja, azután szavakkal jelöli meg. Az 
ész tehát segítségére sietvén axxnak az érzésnek, leeresz-
kedik hozzá s ott úgy j á r el, mint egy festő, aki egy 
ócska vásznon feltalálja és felélénkíti a rajz elmo-
sódott vonalait. Ebben az eljárásban kettős tevékeny-
séget végez az ész : először természetes és önkéntes 
működéssel valanxi egyszerű Ítéletet moxxd a tárgyx'ól, 
másodszor a megfontolás és az elmélyedés szerepe 
következik, az ész, mint mondják , átdolgozza gondo-
latait, vagyis amit elgondolt, azt kifejezi másodlagos 
ítéletekben, amelyeket az első egyszerű ítéletből veze-
tett le, de amelyek határozottabbak és szabatosabbak. 
Ezek a másodlagos ítéletek, ha végül a legfőbb egy-
házi tanító hivatal szentesítette azokat, alkotják a 
dogmát. Tehát egyesek vallási tapasztalásai csak ak-
kor lesznek dogmák, ha azok egy korban általános 
érvényre jutottak, s az egyház legfőbb tekintélye 
azokat, mint dogmákat, jóváhagyta. Ebben tér el a 
modernizmus a protestáns vallási individualizmustól. 

Krisztusban a vallásos érzés oly eredeti és rend-
kívüli módon nyilatkozott meg, mint senki nxásbaxx. 
A modern izmus szerint ezen eredeti krisztusi vallási 
tapasztalások elgondolásából részint Harnack-íéle, 
részint Loisy-féle nxódon különféle meghatározások, 
tételek jöttek létre, melyek közül a legfőbb egyházi 
tekintély egyeseket a hivek számára szentesített. «Mi-
dőn a keresztény emberiség Jézusnak, mint Istennek, 
odaadta magát, az enthuziazmus és tett után a re-
flektáló ész késztetve érezte magát arra, hogy a názá-
reti Jézus-emberben pragmatice megismert istenit 
átgondolja és átgondolva azt definiálja. Egy hatal-
mas és állandó erőkifejtés ez, mely — mindig a 
pragmatista alapoxx maradván — századról-századra 
különböző eredményeket érlelt és kellett érlelnie. . .» 
(Rinovamento, 1908. III. 440.) 
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A modernista dogmák nem a vallási igazságok-
nak tükrei, amint azok a valóságban vannak, hanem 
vallási érzelmeinkéi, amint azok vágyaink, szükség-
leteink nyomása alatt érzelemvilágunk talajából 
felmerülnek. A modernista dogmák a vallási igazsá-
gokat nem valóságos létük szerint fogják meg és 
nevezik meg, nem tartalmaznak megjegyzést isme-
retünk és a valóság közt, hanem jelképei a gondo-
latilag átdolgozott vallási érzéseknek, tapasztalások-
nak. Mindebből az is következik, hogy «a dogmáknak 
nemcsak lehet, hanem kell is fejlődniök és válloz-
n i o k . . . A vallási formuláknak életrevalóknak kell 
lenniök, a vallásos érzelem életét kell é ln iök . . . Hogy 
vitálisak legyenek, a hithez és a hivőhöz egyaránt 
kell a lkalmazkodniok. . . És ha bármi okból meg-
szűnik ez az alkalmazkodás, e formulák elvesztik 
ősi jegyeiket és szükségük van a vál tozásra. . . Ezért 
az egyházat is a legmerészebben megrójják, mintha 
az rossz útra tévedt volna, mintha nem különböz-
tetné meg a formulák külső jelentésétől vallásos és 
erkölcsi értelmüket és mintha meddő munkával s 
makacsul ragaszkodva a jelentés nélküli formulák-
hoz, veszendőbe hagyná menni magát a vallást.» 

Amint az eddigiekből látható, a dogma körüli 
kérdések a dogmák eredetére, mibenlétére, tulajdon-
ságára vonatkoznak. 

A modernista dogmafelfogásokkal szemben a 
következő kérdések merülnek fel : I. A dogmák való-
ban olyan igazságok-e, melyeket Isten igazán és meg-
határozott értelemben kinyilatkoztatolt, vagy n e m ? 
II. Az Istentől kinyilatkoztatott igazságok a szó szo-
ros értelmében vett és változhatatlan igazságok-e 
vagy n e m ? III. A dogmák értelme abszolúte és vál-
tozhatatlanul igaz-e, úgy amint az egyház meghatá-
rozza vagy n e m ? Harnack, Loisy, Tyrrell, az olasz 
modernisták mind a hármat tagadják. A pragmatista 
modernisták (Le Roy) főleg a másodikat. (A harma-
dikat már Günther is tagadta.) 
(Folytat juk.) Wiedermann Károly dr. 

A legrégibb keresztény missiók Közép-
Ázsiában. VI. közlemény. 

V. Jabaláhá, a nesztoriánusok chinai palriarchája. 
(1281—1317.) 

A nesztoriánus egyház Kubiláj főkhán idejében 
érte el hatalmának és elterjedésének delelőpontját. 
A Sárga-Tengertői a Földközi-Tengerig mindenfelé 
voltak hívei; a mongol uralkodók kegyét is élvezi 

egy ideig; egyházfői fontos politikai ügyeket bonyo-
lítanak le; küldöttei még az «Örök várost» is fel-
keresik és a Szentföld visszafoglalása ügyében tár-
gyalnak szent Péter utódjával. 

Hogy mindez, rövid időre bár, így lett, abban 
nagy része volt Jabaláhá katholikosnak, a nesztoriá-
nusok Chinából Mezopotámiába szakadt patr iarchájá-
nak, aki a legnehezebb viszonyok között nagy böl-
cseséggel és körültekintéssel kormányozta egyházának 
sülyedő hajóját. 

Már maga az a körülmény, hogy a seleukeiai 
patriarchális trónon egy izben chinai ember ült, oly 
rendkívüli, hogy már csak emiatt is érdemes vele 
külön foglalkoznunk, annál is inkább, mert a neve-
zetes patriarcha élettörténetét egy ismeretlen kortársa 
irásba foglalta és így életrajzi adatait nem nehéz 
összeállítanunk.1 

Élt — írja a névtelen biográfus — Khan-balig 
(Peking) városában egy Sebän nevű iparos. Hosszú 
ideig nem volt gyermeke. Emiatt sokat búsult és 
forrón kérte az Istent, ajándékozza meg nevének 
örökösével. Az Úr meghallgatta imádságát és fiú-
gyermeket adott neki, akit Saumá-nak nevezett el 
és papnak szánt. Sauma egyházi pályafutása azzal 
kezdődött, hogy az egyik pekingi templom sekres-
tyésévé lőn. Mikor húsz éves lett, mindenáron szer-
zetes szeretett volna lenni. Szülei azonban hallani 
sem akartak egyetlen gyermekük és örökösük e sze-
rintük kegyeletlen szándékáról és le akarták beszélni 
elhatározásának végrehajtásáról. Sauma három évig 
várt, de azután beállított a pekingi metropolitához, 
Gregoris-hoz, felvette a tonsurát és az egyik kolostor 
cellájában hét évet töltött folytonos erénygyakorlatok 
között. A keleti szerzetesek a cellát a sivataggal 
szokták felcserélni. így tett Sauma js_ Pekinget el-
hagyta és a várostól mintegy egy napi távolságra 
egy hegy barlangjában vonta meg magát. 

Remete magányában csakhamar társra tett szert. 
T. i. bizonyos Markos nevű fiatal ember, Bainiel, 
kusangi archidiakonus fia, aki szintén magasabb 
tökéletesség után áhítozott, meghallva, hogy Sauma 
Peking közelében remete életmódot folytat, társul 
szegődött hozzá és három év múlva Nestorios, pekingi 
metropolita, kezéből a szerzetesi habitussal együtt 
felvette a tonsurát. 

A remeteség magányában Markosnak egyszerre 
az a gondolata támadt, hogy hazájukat elhagyva 

1 Histoire de Mar-Jabalähä, de trois autres patriarches, 
d'un prêtre et de deux laiques, Nestoriens, editée par Paul 
Bedjan, Paris 1895. 

150 fényesen berendezett szobával, 
különlakosztályokkal,alegmagasabb 
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nyugat felé utazzanak és a szent vértanúk ereklyéitől, 
valamint a katholikos ő atyaságától áldásban része-
süljenek, lia pedig Isten megengedi, Jeruzsálembe is 
elzarándokoljanak. Sauma kissé húzódott ettől a vak-
merő tervtől, de mert látta, hogy társa feltett szándékától 
aligha fog tágítani, másrészt pedig barátjától elválni 
nem akart, végül ő is beadta derekát ; mire mind a 
ketten Pekingbe mentek, hogy hosszú út jukat elő-
készítsék. A pekingi keresztények neszét vették a két 
szerzetes merész tervének és a fáradságos útról le 
akarták beszélni. Ez azonban nem sikerült. A két 
jóbarát útnak indult és meg sem állt Kusang városáig, 
ahol megjelenésük nagy örömet okozott Markos 
szüleinek házában. Bezzeg, mikor megtudták, hogy 
Markosék jó fo rmán a világ vége, Jeruzsálem felé 
igyekeznek, volt nagy sírás-rívás és a szülők alig 
akarták gyermeküket útra engedni. A szerzetesek 
útjáról a kusangi alkirály, Konboga, a főkhán veje 
is értesült; a szerzeteseket maga elé idéztette és 
kezdetben út jukról le akarta beszélni, de mikor látta, 
hogy azoknak ugyan hiába beszél, az útra pénzzel 
akarta őket ellátni. A szegény, tapasztalatlan szerze-
tesek eleinte hallani sem akartak az alkirály a ján-
dékairól ; de mikor a derék mongol megérttette velük, 
hogy Jeruzsálem nem épen macskaugrásnyira fekszik 
Chinától, az alkirály a jándékát «kölcsön» alakjában 
nagynehezen elfogadták és ismét útra keltek. 

Útjuk «János pap» egykori fővárosán, Tenguth-on 
át vezetett, ahonnan két havi fárasztó utazás u tán 
Lótón városába értek. Ezt a várost a legnagyobb 
nyomorban és anarchiában találták. A főkhán össze-
veszett Oko alkirállyal, mire az utóbbi megszaladt 
és a városba bevonulva nagy vérfürdőt rendezett 
lakói között ; a közlekedés megszűnt, az emberek 
között éhinség' pusztított. Embereink fél évig időztek 
Lőtónban ; legközelebbi állomásuk Kasgär volt, amelyet 
megérkezésük előtt ellenség dúlt fel. Dacára az uton-
állóknak, akik a karavánjáratokat rendszeresen fel-
tartóztatták, a két szerzetes ba j nélkül érkezett Chora-
szán egykori fővárosába, Tús-ba, ahonnan m á r nem 
lett volna nehéz út juk hőn óhajtott végcélját elérniök. 
Mindenekelőtt Bagdad városát és a mezopotámiai vér-
tanúk sírjait akar ták meglátogatni. Marga városában 
a véletlenül ott idéző nesztoriánus patriarchával, 
Denhá-xal találkoztak. Egyházi fejük látásának vég-
telenül megörültek és előtte földre borulva sírtak 
örömükben, «mintha magát az Üdvözítőt saját szemé-
lyében» szemlélték volna. A patr iarcha jóságosan 
kikérdezte út juk célját és áldását adva rá juk meg-
engedte, hogy utazásukat folytathassák. 

Embereink mindenekelőtt Bagdad városát és 
Seleukeiának templomait látogatták sorba, ma jd Bet-
Garmai szerzeteseinek társaságában épültek, végül 
Arbel, Mosul városait útba ejtve Mardin városába 
Mar Eugen, a keleti szerzetesek atyjának, sírjához 
zarándokoltak. Amint tovább akartak utazni, Aleppo 
környékén a katholikosnak azt az üzenetét kapták, 

hogy haladék nélkül tér jenek vissza. Denhá ugyanis 
a két mongolul beszélő szerzetest Hulagu íiához, 
Abogához (1265—1282.) akarta küldeni követségbe; 
ezért volt rá juk szüksége. Küldetésük kedvező el-
intézése után Örményországon át tértek vissza Denhä-
hoz és arra kérték, engedje meg m á r most, hogy 
végre valahára Jeruzsálemet is meglátogathassák. 
A katholikos azonban kijelentette, hogy ő neki egészen 
más tervei vannak velük és hogy Markos-t Khatáj 
és Ung metropolitájává, Saumát pedig a chinai kolos-
torok általános visitátorává akar ja megtenni. Szerze-
teseink nem nagyon örültek ennek a megtiszteltetés-
nek. Markos őszintén kijelentette, hogy ő a hit-
tudományokban nem nagyon jártas, hogy a szyrben 
nagyon gyöngének érzi magát és attól tart, hogy a 
hozzáfűzött várakozásoknak aligha fog tudni meg-
felelni, mind a ketten pedig hozzátették azt is, hogy 
fáradságos útjukat megismételni többé nem merik 
és semmi kedvük sincs hazájukba visszatérni. 

Azonban minden ellenkezésük hiábavaló volt; 
Markos 35 éves korában Khatáj és Ung metropoli tája 
cimen püspökké szenteltetett és sorshúzás útján 
«Jabalähä» nevét kapta. Néhány nap múlva hírül 
vették, hogy az Oxus-vidéki fejedelmek viszálykodása 
következtében a China felé vezető út teljesen j á r -
hatat lanná lőn ; erre mind a ketten Mar Mikail 
tar'íli kolostorába tették át lakásukat és két évig 
(1280—1282.) élvezték a zárda nyugalmát. Időközben 
Denha katholikos súlyos betegségbe esett, Jabalähä 
pedig hirtelen elhatározta, hogy a főpapi insigniák 
átvétele céljából Bagdadba utazik. De mire odaért, 
a katholikos már halott volt. Temetése u tán az egybe-
gyűlt metropoliták összeültek, hogy a megüresedett 
patr iarchai méltóságot betöltsék és hosszas tanács-
kozás után Jabalähä személyében állapodtak meg. 
«Megválasztásának oka» — mondja névtelen életrajz-
irója — «az volt, hogy az egész világ kormányának 
evezőjét a mongolok tartották kezükben és más nem 
akadt, aki szokásaikat és nyelvüket ismerte és velük 
bánni tudott volna.» 

így lett Jabalähä, a távoli Chinából Mezopotá-
miába szakadt egyszerű szerzetes, nesztoriánus egy-
házfővé. A theologiához, szegényke, nem nagyon 
értett, ellenben igen bölcs, sok gyakorlati érzékkel 
biró polit ikusnak bizonyult, és viszont ebben a tekin-
tetben sokkal nagyobbnak mutatta magát, mint nem 
egy előde, akik a kolostor magányából lépve az ügyek 
élére, egyházuk vezetésére teljesen képteleneknek 
bizonyultak. 

A nesztoriánusoknak pedig ép akkor nagyon is 
elkellett Jabalähä világot látott bölcsessége, tágas látó-
köre. Míg ugyanis Hulagu, Tuluj fia, Dsingiszkán 
unokája, valamint utóda Aboga, az «ilkhánok» ha-
ta lmának 1 megalapítói, a keresztények iránt jó indu-

1 Dsingiszkán családjának ez az ága Iszpalian főváros-
sal Choarezm, Perzsia és Mezopotámia fölött uralkodott. 
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lattal viselkedtek, addig Nigudar, Aboga testvére, a ke-
resztséget felvette ugyan, de csakhamar hitehagyottá 
lőn és az izlámra térve át keresztény nevét Miklóst az 
Ahmed névvel cserélte fel; rövid u ra lma alatt 
(1282—1284) sok rosszat tett a keresztényeknek : 
mellőzte, üldözte és az új patr iarchát pörbe is fogta 
hűtlenség cimén. Szerencsére időközben összeeskü-
vésnek esett áldozatul és utódává Argun lőn (1284—90), 
aki a keresztényeket pártolta, sőt a Szent-Föld vissza-
foglalására is gondolt. E célból a keresztény Nyugat 
erkölcsi és anyagi támogatását akarta igénybe venni, 
s azért Saumát, Jabalähä régi barát já t , Andronikos 
császárhoz Byzáncba, onnan pedig IV. Honorius pá-
pához Rómába küldte követ gyanánt 1287-ben. Sauma 
Rómába jövet már nem találta Honorius pápát az 
élők között ; az interregnum alatt a kardinálisokkal 
folytatott tárgyalásai nem vezettek célhoz. Rómából 
Párisba, majd Edward angol királyhoz utazott; a 
keresztény uralkodók nagy lelkesedéssel vették úgyan 
tudomásul Argun tervét, de Ígéreteknél egyébbre nem 
igen voltak kaphatók. 

Sauma útjainak leirása az egész életrajz legér-
dekesebb és legvonzóbb része; minthogy a szerző 
magának Saumának eredetileg perzsa nyelven irt em-
lékiratait használta fel művében, elbeszélése mindvégig 
eleven, megkapó és naivitása mellett őseredeti. Ha 
irodalmi viszonyaink oly gyászosak nem volnának, 
érdemes volna az egész életrajzot magyarra fordí-
tani. 

Jabalähä további élete tárgyunkat nem érinti. 
A mondottakhoz csak azt tesszük hozzá, hogy Argun 
utódai alatt a mezopotámiai keresztényekre egyre 
rosszabb és rosszabb idők nehezedtek. A muszlimek 
a keresztényekre féltékenykedni kezdtek ; a keresz-
tények üldözése ismét napi rendre kerül t ; a keresz-
tények tömeges mészárlása sem tartozott a ritkaságok 
közé; így pl. 1297-ben Marága városában, 1308-ban 
Arbel-ben öldösték őket ha lomra minden józan ok 
nélkül. Az iszlám egyre jobban elhatalmasodott az 
ilkhánok udvarában és ugyanazon arányban hanyatlott 
a patr iarcha befolyása, aki végül teljesen elkedvet-
lenedve csendes visszavonultságban fejezte be életét 
a görögök 1629. esztendejének (1317) a második Tisri 
hó (november) 15-én. 

Kortársa, Barhebraeus «Egyházi Króniká»-jában 

elismeréssel emlékszik meg róla:1 «Eza Mar Jabalähä — 
úgymond — habár a tudományokban és a szyr nyelv-
ben gyönge volt is, a lapjában jó ember volt, és Isten 
félelme meg volt benne, és sok szeretetet tanúsított 
i rántunk és nemzetünk iránt», értve a jakobitákat , 
akikkel mindig a legjobb viszonyban volt, és midőn 
Barhebraeus 1286-ban jobb létre szenderült, Jaba-
lähä gyászmisét mondott érette, elmondatta felette 
az Officium Defunctorum-ot és utasította püspökeit, 
hogy a jakobiták nagy pr ímásának temetésénél részt 
vegyenek.2 Kmoskó Mihály dr. 

(Vége következik.) 

Jlntropologiai újdonságok. 
(I. közlemény.) 

Az utolsó tizenöt év kutatásai rendkívül kibőví-
tették a negyedkor emberére, tehát az ősemberre vo-
natkozó ismereteinket. E sorok írója immár öt éve 
számol be a Religio közönségének az egyre szapo-
rodó felfedezésekkel. Ez évben is a január 25. és 
február 1. számokban volt a lkalmam egy ilyen fel-
fedezésről, az ú. n. sussex-i ember felfedezéséről tá-
jékoztatni a közönséget. Míg azonban a sussex-i lelet 
a negyedkor elejéről való s így a legrégibbek közé 
tartozik, a halliny-i ember korát, kinek maradványai-
ról ezúttal akarunk szólani, a negyedkor és a geolo-
giai je lenkor határára teszik, régészetileg szólva a 
régibb és az újabb kőkorszak mesgyéjére. 

Hailing délnyugati Angliában, Kent grófságban 
a Medway folyócska völgyében épült falu. A Medway 
folyócska a Themse-től délkeletre ömlik az északi 
tengerbe. A falu és a folyócska között csaknem fél 
angol mérföld szélességű mocsaras terület van, mely-
nek a falu felöli szélén meredek partú földterrasz vet 
véget. A falu már a terraszon épült. A folyó túlsó 
par t ján szintén terrasz emelkedik a mocsaras terület 
szélén. A terraszt réteges cserép- vagy vályogföld 
alkotja. Ezt a terraszt a mult, 1912-iki esztendő 
augusztusában csatorna-munkálatok alkalmából ke-
resztülvágták. Ez alkalomból a föld színétől számított 
ötödik rétegben, melynek szélessége egy láb3 négy 
hüvelyk, hat lábnyi mélységben a föld színe alatt 

1 Chron. Eccl. ed. Abbeloos & Lcimy 453. o. 
2 f. m. 473. o. 
8 Egy angol láb 30*48 cm., egy hüvelyk 2'54 cm. 

Budapest, Kecskeméti-utca 14. 
î i • • 
! I 
Ajánlj», legfinomabb üvegekkel vagy jegecek-
kel ellátott nickel, double, arany, teknősbéka 
keretű szemüvegeket vagy orrcsiptetőket. Nagy 
választék megbízható szerkezetű barométerek-
ben, hőmérőkben, meteorologiai műszerekben. 
• + 
• • • • 
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embercsontvázra bukkantak. Szerencsére a Medway 
völgyében tudják méltányolni a prehisztorikus lele-
tek fontosságát. 

A csatornázást vezető mérnökök, Cooper Read 
és Smith a csontváz felfedezése után menten két 
szakembert kértek a lelet megvizsgálására, kik közül 
az egyik a Medway Valley Scientific Research Society 
titkára, W. H. Cook, a másik pedig Spencer Edwards. 

Maga a csontváz, mint m o n d o t t u k , t a l a j felszí-
nétől valami 6 láb mélységben feküdt vályogföld-
rétegben. E felett sötét-barna homokréteg következik, 
ma jd ismét széles vályogföldréteg, azután vörös agyag, 
végre fekete föld. Valamennyi réteget a folyó víz 
rakta le. Szerencsére a rétegek mind érintetlenek ; 
kétségtelen, hogy a test akkor került az ötödik ré-
tegbe, mikor az még a talaj legfelső rétegét képezte. 

A csontváz összezsugorított helyzetben feküdt a 
vályogföldrétegben. Minthogy ugyanott igen terje-
delmes tűzhely maradványai t találták, Cook a «Royal 
Antropological Society» utolsó ülésén azon vélemé-
nyének adott kifejezést, hogy a hallingi embert a 
tűzhely mellett guggolva érte utói a halál. 

A. S. Iíennard, a völgyi lerakódások kiváló isme-
rője, azt tartja, hogy a halling-i ember rétege késői 
pleisztocén,1 azaz a negyedkor végéről való. A csont-
váz közelében talált kovaeszközök típusa szintén a 
Magdolna-korszak végére enged következtetni, a ré-
gibb és ú jabb kőkorszak határára . A hallingi ember 
zömök, erős fickó lehetett, 5 láb, négy hüvelyk ma-
gas, finoman mintázott fejjel. Agya térfogat dolgában 
meghaladja a modern, azaz jelenlegi átlagot. Fejé-
nek formája, hogy Iluxley kifejezését használjuk, 
«folyómeder» típusú (river-bed lype), amely ural-
kodó volt az ú jabb kőkorszakban s elég közönsé-
ges és elteijedt a jelenlegi angolok között is. 

Arthur Keith, ki a hallingi leletet az Illustrated 
London News április 19-iki számában ismerteti, azt 
mondja , hogy a hallingi lelet amellett bizonyít, hogy 
xij emberi típusok és fajták kifejlődése lassú folya-
mat. A 15.000 vagy több esztendő, mely előtt a hal-
lingi ember élt, nem volt elég hosszú idő arra, hogy 
elmossa, vagy pláne csak hogy jelentékenyen módo-
sítsa is ezt a tipust.2 

Második érdekes és módfelett tanulságos ú jdon-
sága az antropologiának a sussex-i ember (ú jabban 
pil tdown-inak is hívják) koponyájának helyreállítása 
vagy rekonstrukciója. A Religio f. é. 4-ik és 5-ik szá-
mában bőven ismertettük a sussexi ősember marad-
ványait.3 Egyes angol tudósok egyenesen a legrégibb 

1 Angliában pleisztocénnek nevezik a geologusok a ne-
gyedkort. 

2 «Thus the importance of the Hailing find is in sho-
wing us, that the evolution of new human types or races is 
a slow process. The fifteen thousand and more years which 
have elapsed since lie lived, lias not been long enough to 
obliterate or even greatly modify the type.» 

3 A sussexi ősember. (A darvinista antropologia leg-
újabb szenzációja.) Religio. 1913. 4. és 5. sz. 
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emberi maradványoknak tart ják a piltdowni ember 
állkapcsát és koponyacsontját , a heidelbergi vagy 
mauer i embernél is régibbeknek. Ámbár a 'pil tdowni 
vagy sussex-i ember nem mutatkozik a lsóbbrendű 
típusnak, mint a maueri , koponyájának űr tar ta lma 
pedig, mint annak idején kiemeltük, 1136 köbcenti-
métert ád, Smith Woodward, az angol földtani mú-
zeum őre, annyira ment a felfedezés keltette lelke-
sedésében, hogy a leletet az ember állati eredete 
kétségtelen bizonyítékának hirdette. «Smith declared, 
that the skull established, beyond all doubt, man's 
kinship with the ape.» 

Mi már annak idején kiemeltük, hogy a sussex-i 
lelet mindössze a heidelbergi t ípusnak Angliában 
való jelentkezését bizonyítja, de valamint a heidel-
bergi ember 1 nem lépte át az emberfaj variációinak 
kövét, úgy a sussex-i embert sem tekinthetjük a «mis-
sing link», a hiányzó láncszem jelentkezésének. 

A La Manche-on túli ú jabb hírek megerősíte-
nek bennünket véleményünkben. Smith Woodward 
ugyan ügy rekonstruálta a sussex-i koponyát, hogy 
annak köbtar ta lma 1070 köbcentimétert tegyen ki, a 
hiányzó fogakat pedig meglehetős állatias metsző-
fogakkal pótol ta ; azonban Arthur Keith, a «Royal 
College of Surgeons» múzeumának őre, szintén első-
rangú antropologus, nemcsak megtámadta ezt a re-
konstrukciót, mint indokolatlant és túlmerészet, ha -
nem ezzel szemben épen ellenkező rekonstrukciói 
állított, amely egyrészt 1500-ra, a modern átlagol 
csaknem meghaladó mennyiségre fokozza a koponya 
űrtartalmát, az állkapocsban pedig a hiányzó foga-
kat teljesen emberiekkel pólolja. Az Illustrated Lon-
don News augusztus 16-iki száma a közönség épü-
lésére és okulására közli több ra jzban a két egy-
mással homlokegyenest ellenkező rekonstrukciót.2 

Egyszóval a Rritish Museum földtani osztályá-
ban, a South Kensington helyiségében a sussexi ern-

1 Ranke hires művének : «Der Mensch» nemrég megjelent 
III. kiadásában II. k. 457. 1. így í r : «Aber das ist sicher, dass 
wir in dem Unterkiefer von Heidelberg, wie in all' den Re-
sten der diluvialen Neandertalrasse, die Ueberbleibsel von 
wahren Menschen, von Vertretern des Spezies Homo sapiens 
Linné, vor uns haben.» Egyszóval a maueri ősember tökéle-
tes ember volt. Ezt különben Branca is hirdette már 1910-
ben többször idézett könyvében : Der Stand unserer Kennt-
nisse vom fossilen Menschen. Mivé foszladoztak Sclioetensack 
álmai, ki valóságos összekötő kapcsot látott a heidelbergi 
emberben ? ! 

3 Both of these men have made reconstructions : 
Dr. Smith Woodward held that the Piltdown man (or woman) 
was half-man half-ape ; while professor Keith is satisfied, 
that he was a man with a brain as big as that of modern 
man. So at South Kensington the fragments of bone have 
been made the basis of what the layman would call the 
skull of a «missing link» — Eoanthropos Dawsonii — with 
a brain capacity of 1070 cubic centimetres ; while at the 
Royal College of Surgeons they have been made the basis 
of a large, well-modelled skull with a brain capacity of 
1500 cubic centimetres. This is labelled «Homo l'iltdow-
niensis.» 
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ber úgy szerepel Smith Woodward kegyelméből, 
mint félember, félmajom, mint «missing link», vagy 
mint Eoanthropos Dawsonii, a Royal College of Sur-
geons múzeumában ellenben Arthur Keith jóvoltá-
ból, mint tökéletes ember, a modern átlagot csak-
nem megszégyenítő űr tar ta lmú koponyával, mint 
«Homo Piltdowniensis.» 

Anélkül, hogy akár szánnók a múzeum látogató 
közönséget, akár rossz viccet gyártanánk erre a leg-
újabb antropologiai antinomiá-ra, egyszerűen konsta-
táljuk, hogy a sussexi ember dicsősége foszladozó-
ban van. Egy megjegyzést azonban nem hallgatha-
tunk el Smith Woodward megállapításával szemben. 
Nagy antropologiai céhbeli elfogultság félembernek 
nevezni a sussexi-t, kiről kétségtelen, hogy eszközö-
ket használt, tüzet gyújtott és eledelét sütötte.1 Ha a 
tűz felfedezése a legnagyobb jelentőségű felfedezések 
közé tartozik s a mithologiában nem ok nélkül tu-
lajdoníttatik félistennek (Prometheus), akkor a tűz 
használata kétségtelen bizonysága az «emberiség»-
nek. Aki egyszer tüzet gyújt, éleszt és használ, messze 
túl van az állatiasság színvonalán, akármi lett lé-
gyen — állítólag — valamelyik őse. 
(Folytatjuk.) Némethi] Gyula dr. 

0 Q Q 0 V. K Ö N Y V K R I T I K A H Q 
H Q 

Bossuet Elmélkedései az Evangéliumról. 
A francia eredetiből fodította és kiadja : a budapesti 
növendékpapság Magyar Egyházirodalmi Iskolája. 
Budapest. 1913. XLI + 445 1. 

Az evangéliumi vakok kiáltása hangzik át ma 
a szellemi világban. «Uram, add, hogy lássunk!» 
Lássuk, hol az igazság annyi tévedés közt. Lássunk 
szebb életcélt magunk előtt, mint amit ez a mai 
«Diesseitskultur» elénk tűzhet. Lássuk újra a te taní-
tásodnak, evangéliumodnak bizton vezető világosságát. 
Az evangéliumnak mélyebb megértésére s szerető 
szívvel való átkarolására vezet a nagy francia egy-
házírónak az a műve is, melynek első részét most 
tették közzé magyar fordításban a budapesti kispapok. 

Mintaszerű középponti papnevelő intézetünk nö-
vendékeinek kebelében fennálló Magyar Egyháziro-
dalmi Iskola már nem egy érdemes aszketikus 
munka fordításával ajándékozta meg a magyar közön-
séget. Bougaud: Szent Chantai Élete, Szent Vincze 
Elete, Scheeben: Az Isteni Malaszt Fensége, Meschler: 
A Szentlélekisten, Mercier: Kispapjaimhoz, Pap ja im-
hoz c. műveket az ő szorgalmuk ültette hazai nyel-
vünkre. És csodálatos, hogy ily tárgyú kiadványaik 
nagyobb kelendőségnek örvendeznek, mint amelyek 
tudományos témákat tárgyalnak. Talán ez a körülmény 

1 Lásd cikkünket : A sussexi ősember. Religio, 1913. 4. 
és 5. sz. 

is megfontolás alá került, mikor idei fordításuk tárgyáúl 
Bossuet : «Méditations sur 1' Évangile»-jának I. felét 
választották. 

Bossuet e műve, amelyet a meauxi Visitatio-
kolostor tagjainak szánt, nem «elmélkedés» a szó 
hétköznapi használatában. Inkább nevezhetnők a 
könyvet apró pontokra osztott lelkiolvasmánynak, 
amely az evangélium egyes részeinek : a hegyi beszéd-
nek s az Üdvözítő utolsó beszédeinek olvasása nyo-
mán támadt mély gondolatok tárháza. Bossuet a 
kötet I. főrészében mintegy Jézus tanítását összefog-
lalva adja a hegyi beszéd tárgyalásával; a II. rész 
pedig «Az Üdvözítő utolsó hete» cím alatt Jézus 
utolsó beszédei alapján azon igazságoknak részletes 
elemzését tartalmazza, amiket az Úr élete vége felé 
hirdetett. 

A nagynevű szerzőt inkább beszédei tették híressé, 
s legtöbbször mint a beszéd külső a lakjának s a 
nyelvnek nagy mesterét emlegetik. E művében azon-
ban új oldalról mutatkozik be ; megismerjük benne 
a vallásos gondolatok ügyeskezű bányászát, is aki 
az Üdvözítő legkisebb elejtett szavaiból is arany-
értékeket hozz a felszínre, s mint éhes ember kap az 
evangélium legkisebb részlete után is, hogy a krisz-
tusi igazságokból parányi morzsa se men jen ve-
szendőbe. 

«Minden jó forrása — írja mindjár t könyve ele-
jén — ott keresni a boldogságot, ahol kell, s minden 
rossz onnan származik, hogy ott keressük, ahol nem 
kell.» Boldogság I E szóra kitágul a szív, s erősebben 
kezd lüktetni a vér. Érezzük, szükségünk van rá. 
Tudja ezt Bossuet is, azért fogja kézen szomjas olva-
sóját, s vezeti a tiszta forráshoz. Ahhoz a forráshoz, 
amely szent Ágoston szerint túltesz a szomjazom : 
fons vincit sitientem. Hiszen aki a világ gyönyörei-
ből iszik, ú j ra csak szomjazik; de a szerző oly for-
rást ajánl, kinál, amelyből ha valaki iszik, bensejé-
ben az élő víznek árjai fakadnak. S ez a keresztény 
élet. Az egész kereszténység csak egyre törekszik : hogy 
boldoggá tegyen minket, s megtanítson külömb életet 
élni, nemesebbet, szebbet, mint élnek a kereszténységen 
kívül. Különösen érezzük a ker.-nek ezt a varázsát az 
«Üdvözítő utolsó hete» c. részben, hol szinte a jegyes-
sel mondogat juk : Vonj magadhoz Kiïsztus, fu tunk 
Utánad! 

Fáradságukért a fordítók csak dicséretet érdemel-
nek, a gördülékeny, magyaros nyelvezetért meg elis-
merést. Legutóbbi kiadványuk ismertetésekor e he-
lyen megróttuk őket a hanyag korrekturáért . Annál 
inkább kötelességünk most megemlíteni, hogy az 
idén kifogástalan. 

«A krisztusi öntudat kifejlesztése lebegett előt-
tünk nemes cél gyanánt — írják a kispapok a Jegyzői 
Jelentés-ben.— A kereszténység, mely tizenhatszáz*éve 
virágzik, munkásokat vár. Mi ilyen munkásoknak 
készülünk.» Jól készülnek. Tanuja idei szép kiad-
ványuk is. Tóth Tihamér dr. 
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A krisztusi lélek. I r ta : Liguori szent Alfonz. 
Átdolgozta : Nagy Imre Leó, vácegyházmegyei áldozó-
pap. II. 314. Ára 5 kor. 

Amit A krisztusi lélek első kötetéről nem oly 
régen (1. Religio 381. 1.) mondottunk, azt mind 
megismételhetnők a jeles munka s a gondos fordí-
tás, illetve átdolgozás dicséretére. Szent Alfonz Írás-
módja annyira egyéni, hogy ha egy-egy fejezetet fel-
olvasnának, rögtön ráismernénk szent szerzőjére. 
Mindig a Szentírásból indul ki és bámulatos jártas-
ságot árul el rejtett kincsének felhasználásában. Az-
után a szentatyákat szólaltatja meg, kiknek müveit 
sokat forgathatta, hogy ily ügyesen tudja alkalmazni. 
Azután a szentek életéből hoz fel tanulságos, meg-
ható eseteket, úgy, hogy írásai sohasem válnak szára-
zakká, bár Szentírást és szentatyákat és szentek éle-
tét a saját elmélkedéseivel szövi egybe. De ezek az 
ő elmélkedései sohasem unalmasak, mert sohasem 
hosszadalmasak. 0 csupa magot, aranymagot hint el 
beszédével, nála nincs pelyva ; beszédében semmi 
felesleges terjengősség. Azért egy-egy fejezet bőséges 
anyagot nyújt több elmélkedésre, illetve szent-
beszédre. S ez ép az, ami e munkát annyira ajánlja 
híveknek, papoknak egyaránt. Azok sokat tanulhat-
nak belőle, ezek sokat meríthetnek belőle a tanításra. 

A II. kötet összesen 45 fejezetet foglal magában. 
Az első részben van 21 fejezet az I. kötet folytatása-
képen. Ezekben a lelki élet különféle módjairól, 
eszközeiről tanít minket a nagy egyháztanító. Ilye-
nek : béketűrés a keresztek terhe alatt, a kísértések 
tüzében stb. S ismét: az elmélkedésről, csendhallga-
tásról, gyónásról, szentáldozásról s. i. t. A következő 
nyolc elmélkedés «az örök igazságról» szóinak, kitűnő 
anyagot nyújtva szentgyakorlatokhoz. Az utolsó rész-
ben 16 elmélkedést találunk Krisztus kínszenvedéséről. 

A fordító tehát hasznos munkát végzett és dol-
gát jól is végezte. Örömmel üdvözöljük nemes szán-
dékát, mellyel P. llg, bajorkapucinus «Tugendspie-
gel» c. kétkötetes elmélkedési könyvét is hazai iro-
dalomba átültetni szándékozik. A körülbelül 50 nyo-
latott ívre terjedő, egy teljes évet felölelő elmélke-
dési könyv előjegyzései ára fűzve 10 kor. kötve 12 
kor. Előjegyzések a fordítóhoz Szegvárra intézendők. 
Aszketikus irodalmunk nevében, mely oly szegény-
nek tudja magát külföldi testvéreivel szemben, kíván-
juk, hogy mielőbb a «Tugendspiegel»-t is ajánlhassuk 
magyar kiadásban. Babura László dr. 

VI. KATHOLIKUS VILÁGSZEMLE 

Bosznia. 
Stadler serajevoi érsek nyilt levele az átté-

rések ügyében. Majdnem évenkint merül fel egy-egy 
eset, amelyben egy boszniai muzulmán vagy orthodox 
nőnek áttéréséről van szó, és Stadler érseket ez áttérések 

körül szabálytalansággal és prozelitáskodással vádol-
ják. Legújabban valami Pavlovié Margit 22 éves haja-
don kért felvételt a kath. egyházba, amelyet el is nyert 
és nemsokára reá egy női szerzetesrendbe lépett be, 
egyelőre mintcandidata, előbb Dalmáciában, majd vissza-
térve Boszniába, Serajevo-ban. A konvertita zárdanő-
jelölt Serajevoban a tanítóképezdét látogatta. Ekkor 
történt, hogy Pavlovié Margitot a nyilt utcán elrabolták 
és anyjához, ki pedig nem ellenezte konverzióját és 
szerzetbe lépését, vitték és napokon át vallatták, fag-
gatták és félemlítették, hogy térjen vissza az orthodox 
hitre. De a leány állhatatos maradt és szabadlábra 
helyeztetett, és csak az áttérési törvények be nem tar-
tása miatt Ítélték el pénzbirságra. 

Stadler érsek ezen eset kapçsàn f. é. okt. 5-én kelt 
nyilt levélben adja elő a dolog államjogi hátterét, és ez 
az, hogy az áttérni kívánót az ő eddig egyházi felsőbb-
ségénekjoga van több heti oktatásnak és lelki befolyá-
solásnak alávetni. Míg a katholikus egyházi hatóságok 
ezen aktusnál semmiféle kényszereszközöket nem alkal-
maznak, addig az orthodoxok és muzulmánok a leg-
kegyetlenebb módon is képesek megkinozni és megfé-
lemlíteni azt, aki tőlük a kath. vallásra áttérni akarnak, 
amint azt a jelen eset is mutatta. A dolog ezen állása 
mellett az mondható, hogy Boszniában a kath. vallásra 
áttérni a lehetetlenséggel határos, ha csak külföldre 
nem költözik az illető áttérni kivánó. 

Stadler érsek az ő nyilt levelével a való tényállást 
akarta leszögezni a sajtóban és a kormány figyelmét 
felhívni az áttérési ügy jelenlegi jogszabályainak tart-
hatatlan voltára, hogy a kormány az apostoli Szent-
székkel egyetértően egy, minden egyházra nézve elfo-
gadható áttérési törvény előkészítéséről gondoskodjék. 

Bulgária. 
Bulgáriának meghiusul t unio-kisérletei a 

múltban. Megrázóan érdekes és tragikus Bulgáriának 
sorsa a most lefolyt balkán háború folytán. Diadalmas 
hadjárat után, saját szövetségeseitől cserbehagyatva, sőt 
hátba támadva, végre is ő vérzett el a csatamezőn és 
körültekintve egész Európában, nem talált egyetlen 
segítő kézre sem, az orosznál sem, aki pedig mindkét 
háborúra felbiztatta. Ebben a pszichikus millieu-ben 
került most felszínre a bulgár nemzet katholizálásának 
gondolata, mint kifejezése annak, hogy Bulgária most 
már végleg szakítani akar a Kelet-tel és a nyugati kul-
tur államokkal keres kapcsolatot és támaszt. 

A bulgár nemzet már két izben kívánt Rómához 
csatlakozni. Az első eset a IX. században volt, amikor 
Bogoris fejedelem, ki 864-ben vette fel a keresztséget 
bizánci papnak kezéből és népét is Photius bizánci pat-
riarcha alatt álló keleti egyházba vezette be, 866. év-
ben — féltve országa függetlenségét a bizánci császár-
tól — I. Miklós pápához fordult latin papokért és a 
pápát ismerte el fejének, Photiustól és a bizánci patri-
archátustól elszakította Bulgáriát. De a 869. évi VIII. egye-
temes zsinat után Bogoris görög fondorlatokra a latin 
papokat ismét elbocsátotta, a bizánci patriarchátus alá 
vetette magát, és erre Ignác patriarcha a bulgárok részére 
külön metropoliát állított fel. Ettől fogva a bulgárok a 
konstantinápolyi (görög) patriarcha alatt állottak és 
követték azt Caerular Mihály alatt az újabb schizmába 
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is, dacára annak, hogy mint nemzet, folytonosan hadi-
lábon állottak a görögökkel, kikkel szemben épen egy-
házi függő helyzetök volt oka nemzeti inferioritásuknak. 

A bulgárok és görögök közti nemzeti ellentét a 
török járom alatt is folytatódott. A phanariótak (a görög 
patriarcha udvara) a bulgár nyelvet az istenitiszteletből 
és a bulgár elemet a papságból mind jobban kiszorí-
tani igyekeztek ; miértis a bulgár egyház, ismételt pana-
szai el utasíttatván, 1853-ban a konstantinápolyi patri-
archának felmondotta az engedelmességet, az istentisz-
teletben a szláv nyelvet állította vissza, a görög papság-
nak pedig a fizetést megtagadta. És mikor a patriarcha 
ama kérésöket, hogy külön patriarchatust állíthassanak 
fel a bulgárok részére, teljesíteni nem akarta, 18(il-ben 
IX. Pius pápához fordultak és a római egyházzal való 
unió iránt kezdettek tárgyalásokat. Az unió ügye roha-
mos lépésekkel haladt már előre, amikor Oroszország, 
Törökország és az európai protestantizmus emináriusai 
ellenmozgalmat indítottak és az unió előmenetelét meg-
akasztották úgy, hogy csak az ország egy kis része 
(kb. 30.000) tért át az unióra. De azért a bulgár egyház 
és a görög patriarchatus közt az ür mind áthidalhatat-
lanabbá lett, míg végre, a konstantinápolyi patriarcha-
tus nem akarván teljesíteni a bulgároknak egy külön 
exarchatus felállítására vonatkozó kívánságát sem, a 
szultán 1870. évi március hóban megadta a jogot az 
exarchatus felállítására és a mai Bulgáriát és Ruméliát 
odaítélte az exarchatusnak, más vidékeken pedig csak 
azon egyházakat, ahol a bulgárok az orthodox lakosság 
két harmadát teszik. 

Ezóta a bulgár exarchák Konstantinápolyban szé-
keltek, mint a bulgár nemzeti egyház fejei és olt marad-
tak akkor is, amikor (1885.) Bulgária önálló fejedelem-
séggé lett. De a Phanar és az orosz szent szinodus a bulgár 
egyházat schismatikus egyháznak tekintik ; a patriarcha 
és exarcha nem kommemorálják egymást a liturgiában. 

Ezen a héten jön híre annak, hogy a bulgár exarcha 
székhelyét Szófiába készül áttenni, ami a római egy-
házzal kötendő unió céljából is kívánatos volna. Egy 
izben a görög politika (870), másodízben az orosz dip-
lomácia (1861) akadályozták meg az uniót; most úgy 
a görög befolyás, mint az orosz szimpátia a zérus fokon 
áll Bulgáriában és így a katholizálásra a legkedvezőbb 
az időpont. Isten szent kegyelmén múlik most már az, 
hogy valóban létrejön az 1000 év előtt elszakadt nem-
zetnek visszatérése a római egyház közösségébe, meg-
tartva persze keleti rítusát és bulgár liturgikus nyelvét. 

Nagy-Britannia. 
Konstant in-ünnepség a kath. «Westminster 

Gathedral»-ban. Egész Angolország és Wales kath. 
hierarchái egybegyűltek október 5-én Londonban, hogy 
részt vegyenek a kath. székesegyházban megtartandó 
Konstantin-féle jubileumi ünnepélyen. Összesen két ér-
sek (Westminster, Liverpool), 12 püspök (a nottinghami 
püspök és a birminghami érsek hiányoztak), továbbá 
az erdington-i, a farnborough-i apátok, a franciskánu-
sok, kármeliták, assumptionisták, a szeretet atyáinak 
rendfőnökei, a Jézus-Társaság londoni házfőnöke jelen-
tek meg az ünnepélyen. A szentbeszédet G. Burton clif-
ton-i püspök tartotta, Bourne érsek pedig a szentmisét 
pontifikálta ; délután pedig a northampton-i püspök, 

G. Keating prédikált a keresztről, Bourne biboros pedig 
szentségáldást adott. 

Churchill lord a homerule - ró l . Az angol admi-
ralitás első lordja, Sir Winston Churchill, a skóciai 
Dundee-ben beszédet tartott, amelyben élesen kikelt 
az ulster-ieknek polgárháborúval való fenyegetőzése 
ellen és az ellen, hogy bojkott-mozgalmat akarnak 
indítani a homerule életbeléptetésekor szervezendő Ír-
országi territoriális hadsereg ellen. A kormány nem 
hátrálhat meg az ilyen fenyegetőzések elől, amelyek 
olyan birkózó-vétóhoz (bully's veto) hasonlítanak, az 
ilyen veto önkényesebb, mint a korona vétója, mert egy 
elbizakodott, törpe kisebbségtől származik. De a mi-
niszter reméli, hogy a józanabb belátás lesz még úrrá 
Ulster-ben, máris volt alkalma tapasztalni azt, hogy 
sokan az ulster-iek közül beérnék azzal is, ha Irlandon 
belül az északkeleti Irlandnak bizonyos különállás biz-
tosíttatnék. 

Churchill lord beszédében még azt is kijelentette, 
hogy a home-rule törvényerőre emelkedése után, de 
még életbeléptetése előtt Nagy-Britannia választóinak 
módjukban lesz a kérdéshez hozzászólni, és ha az álta-
lános választásokban az unionísták (konzervativek) 
győznek, ők ismét visszavonhatják a homerule-t még 
életbeléptetése előtt. 

Az ulster-iek azonban az efajta miniszteri beszédek 
dacára továbbra is szervezkednek az ellenállásra ; máris 
tekintélyes összegeket kaptak az angol főrangú csalá-
doktól. Egyik unionista lord, Sir Macara pedig, épen a 
napokban intézett támadást egy ipartestületi ülésen 
Ulster-nek a római katholicizmus által való aláigázása 
ellen. Redmond, a nacionalisták vezére, — legújabb lime-
rick-i beszédében — a V. Churchill által az ulster-iek-
nek kilátásba helyezett autonomiát nem tartja meg-
adhatónak. 

Spanyolország . 
R o m a n o n e s tagadja, h o g y ő antiklerikális. 

Egy katholikus újságíró a minap megintervjuvolta Ro-
manones spanyol miniszterelnököt a spanyol parlament 
megnyitása alkalmából. Romanones nem tagadja azt, 
hogy a polgári házasságról törvényjavaslatot le akarja 
tárgyaltatni a parlamenttel. Energikusan visszautasítja 
azonban azt a vádat, hogy ő szabadkőműves volna. 
Antiklerikálisnak is helytelenül mondják őt, mert hiszen 
a kátéoktatásról szóló rendelete miatt az antiklerikáli-
sok őt klerikálisnak nevezték el és élesen támadták öt. 
Neki a kath. vallás ügyeire nézve az az elve, hogy 
ameddig csak lehet, mindig a római kúriával való 
egyetértésben kell ezen ügyeket rendezni. De azért Ro-
manones sem tagadja, hogy az ő kormányát az anti-
klerikális pártok támogatják. O tehát olyan politikát 
folytat, hogy együtt üvölt a farkasokkal, de nem akarja 
széttépni a bárányokat, sőt azoknak főpásztorával is jó 
egyetértésben akár maradni. 

Északamerikai Egyesült-Államok. 
A Times washington- i tudósítója a kath. 

egyházról . Ismeretes az, hogy a kath. egyház az Unió-
ban szép virágzásnak indult; ezen tény arra vitte reá 
a protestánsokat, hogy komolyan foglalkozzanak a kü-
lönféle protestáns felekezetek egyesítésével. Erről a tárgy-
ról a Times washingtoni tudósítója ezeket írja : 
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«Az ep i skopa l i sok az U n i ó b a n legköze lebb gyűlés t 
t a r t a n a k , m e l y b e n fon tos és ösz tönző vita fog m e g i n -
d u l n i a r ró l , v á j j o n lehetséges-e v a l a m i t t e n n i a k ü l ö n -
féle n e m ka th . , de ke re sz t ény felekezetek egyesí tése 
é r d e k é b e n ? Már h á r o m év előt t egy b izo t t ság lett k i -
k ü l d v e azér t , hogy tegye m e g f o n t o l á s t á r g y á v á , n e m 
l ehe tne -e v i l ágkon fe r enc i á t ö s szeh ívn i e t á r g y b a n , és ez 
a b i zo t t s ág m o s t fog j a b e n y ú j t a n i je len tésé t . M i n a p m é g 
úgy lá tszot t , hogy az U n i ó b a n az egyesülés i m o z g a l o m 
elég e rős , b á r a több i p r o t e s t á n s fe lekezetek m o s t elle-
nezn i l á t s z a n a k az egyesülés t . Hihe tő leg a r ó m a i k a t h . 
egyház t evékenysége egyik o k a e n n e k az egyesülési 
m o z g a l o m n a k . Mint m i n d e n u tazó l á t h a t j a , a r ó m a i 
k a t h o l i k u s o k az U n i ó b a n a l e g s z e m b e t ű n ő b b e n h ó d í t ó 
egyház i t es tü le t : az ő t e m p l o m a i k , k o l o s t o r a i k és i s k o -
lá ik m a j d n e m m i n d i g a v á r o s o k lege lőke lőbb része iben 
a l eg jobb fekvéssel b i r n a k . Az ő szerveze tök is j o b b , 
m i n t b á r m e l y r ivá l i suké , k ivéve a m o r m o n o k a t . A k ö -
v e t k e z m é n y e e n n e k az, hogy a r ó m . k a t h . egyház , á l -
l a n d ó és n e m j e l e n t é k e n y á t t é résekke l , ké t szer a n n y i 
h ívővel b í r , m i n t b á r m e l y m á s felekezet , és t i zenké tszer 
e r ő s e b b az e p i s k o p á l i s o k n á l , k ike t , c s a k egy mi l l ió h í -
vővel b i r v á n , s z á m r a nézve t ú l s z á r n y a l n a k a b a p t i s t á k , 
a l u t h e r á n u s o k , a m e t h o d i s t á k és a p r e s b y t e r i a n u s o k . » 

B S IX. K Ö N Y V S Z E M L E • a 
A Kath. N é p s z ö v e t s é g Naptára 1914. évre most 

jelent meg. A naptár, az előző évekhez képest, tekintélyesen 
megnagyobbodott. A cikkeket a kath. közélet ismert nevű 
irói szerkesztették. A vezető cikket, a Népszövetségről, 
dr. Csernoch János érsek, Magyarország hercegprímása írta. 

A naptár bolti ára 80 fillér. Tagok mint tagilletményt 
kapják. 
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"Lollok József emlékezetére. 
Irta : HANUY F E H E N C DR. 

Egy krisztusi szeretettől áradó, alázattal teli, 
szép papi lélek hagyta el a mult héten itt Buda-
pesten porhüvelyét, hogy vágyva-várt Krisztusa 
elé reppenjen és számot adjon egy áldozatos 
életen át folytatott sáfárkodásáról. Lollok József, 
volt esztergomi praelatus-kanonok és pázmá-
neumi rektor (régebben ott spirituális), majd 
1890 óta lazarista misszionárius ez az elhunyt 
áldozópap, ki október 12-én halt meg életének 
89-ik, áldozópapságának pedig 66-ik évében. 

Felejthetetlen, mély benyomást tudott Lollok 
József gyakorolni azokra, akik őt, mint spiritua-
list és később mint rektort, beszélni hallották, 
vagy szentmiséjén jelenvoltak. Az Egyház iránt 
mélységes kegyelet, a Szentírás szövegeinek el-
rejtett mélyeibe való behatolás és misztikus 
alkalmazása, az emberi léleknek látásszerű isme-
rete és mesteri kezelése, a Krisztus-szeretet méz-

édes hirdetése és a szivekbe való beleültetése, 
az Oltáriszentségnek odaadó imádása, az igaz 
atyai emberszeretet gyengéd kifejezése és ál-
dozatkész gyakorlása, a keresetlen szerénység 
és az apostoli egyszerűség kellemmel és elő-
kelőséggel párosulva voltak jellemző tulajdon-
ságai Lollok Józsefnek, mint a világban élő elő-
kelő praelatusnak. 

Ezek a tulajdonságok mindenkit elbűvöltek, 
ki az ő személyével közvetlen érintkezésbe ju-
tott; ők érezték és vallották, hogy egy áldott, 
kivételes papi lélekkel van dolguk, kinek ha a 
legmagasabb papi méltóságot és polcot, az apos-
tol-utódlást, kívánták, csakis azt kívánták, amire 
e nemes papi lelket Isten látszott kiválasztani. 

De Isten akarata mégis más volt. Másféle 
apostolságra szemelte őt ki Isten. Az apostolok-
nak a világ minden pompáiról lemondó és csak 
Krisztus keresztjét és az általa megváltott lelke-
ket kereső hivatása ébredt fel Isten sugallatára 
őbenne; és letevén a mitrát, pectorale-t és gyű-
rűt, a lazarista misszionáriusok egyszerű fekete 
ruháját és fekete biretumát vette fél, és őszülő 
hajjal, de derült lélekkel kezdte meg e kongre-
gációban noviciátusát. Nemsokára már mint 
missionarius járja be faluról-falura az egész 
országot, prédikálva, gyóntatva, bűnösöket Isten-
nel kibékítve. 

Nem tudom leírni, mit éreztem akkor, mi-
kor egy sötét őszi estén, zsúfolásig teli falusi 
templomban a szószéken megjelenni láttam mint 
misszionáriust azt, akinek, mint magasrangú fő-
papnak, íróasztalánál ültem néhány év előtt ott 
Bécsben, hallgatva az ő kedves, a lelket elbájoló 
intelmeit. Ott a falusi szószéken is ugyanezt a 
jóságos arcot, azokat a boldogságtól fénylő sze-
meket láttam, szeretettől meghatott hangját hal-
lottam, és láttam, hogy az az egyszerű falusi nép 
is felismerte, megérezte és megszerette benne 
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azt a nemes papi lelket, amely annyi fiatal levi-
tának lelkére volt döntő hatással. 

És láttam öt ismét más alkalommal : a laza-
rista rendházban, papok részére lelkigyakorla-
tokat adva, őket gyóntatva és Isten útjain el-
igazítva. Itt is a régi arc, a régi hang, az előbb 
ismert papi lélek állt előttem, aki életének utolsó 
éveit, testének utolsó erőit, lelkének gazdag kin-
cseit bocsátotta szolgálatába annak, ami egész 
életében a legkedvesebb volt neki, a papneve-
lésnek, a papi jellemképzésnek, a papi lelkese-
dés felélesztésének. 

És láttam öt ott a rendházban, egyszerű 
szobájában, amelyben kényelemnek nyoma sem 
volt, semmi puha butor nem volt látható; és ö 
ott boldog megelégedettséggel ült kicsiny Író-
asztalánál és forgatta a Szentírást, írta le gon-
dolatait, fogadta derült arccal és édes mosoly-
lyal látogatóit. 

És most ennek az áldozatos életnek vége-
szakadt. A húr nem birta tovább az erőfeszítést, 
megszakadt, a fáradalmak mértéke betelt, a szen-
vedés pohara színültig megtelt, az érdemnek 
serpenyője lesülyedt, a léleknek az ég után való 
vágya úrrá lett a törékeny testen. 

Legyen e cikk az írónak és e lapnak babér-
koszorúja az elhunytnak sírjára. 

In memoria aeterna erit justus, ab auditione 
mala non timebit... Justitia eius manet in sae-
eulum saeculi. (Ps . 101, 7. 9.) 

A breviárium reformjához.1 

Ide s tova egy esztendeje, hogy a psalteriumnak 
a «Divino afílatu»-val életbeléptetett új elrendezése 
kőtelezővé vált a papi zsolozsma imádkozásában. 
Vannak, akik — élve a pápa engedélyével — már 

1 Távol van ugyan tőlünk az, hogy lapunkat az ilyen 
reform kezdeményezésére — pláne a kérdésnek mai, előre-
haladott stádiumában — hivatott közegnek tartsuk ; a kath. 
sajtóban mégis egyszer már felvetett kérdéshez való ezen 
komoly hozzászólást jónak láttuk közreadni, azon feltevés-
ben, hogy az ilyen gondolat-hullámgyűrűk esetleg az illeté-
kes köröket a formaszerű kezdeményezésre indíthatják. 

Szerk. 

1912-ben elkezdték az új psalterium recitálását, és 
így a mögöttük álló l- l1 /« év praxisa mindenesetre 
elegendő tapasztalati anyagot szolgáltathat esetleges 
hozzászólásokra. 

Sajnálattal kell megállapítanunk a tényt, hogy 
a Szentatyának ez a rendelkezése nem mindenütt 
keltette azt az örömet, amelyet felkelteni jogosan 
lenne hivatva. Ennek a bizonyos csalódásnak — nem 
tudjuk, nem erős-e a szó — főoka az volt, hogy 
némelyek jóval tetemesebb rövidítést vártak az offi-
c iumban,mint amit ez a rendelet magával hozott. Mint 
az «Egyházi Közlöny» folyó évi október 17-iki számá-
nak vezércikkírója is írja «feltűnő, erős, meglepő kur-
títás alatt kell az új breviáriumnak megszületnie». 
Mindjárt ajánl is egy módot : 1 Noct.-ból álló Matu-
tinum 5 zsoltárral, a Laudes 5, Horák 1—1, Ves-
perae 3, Completorium szintén 3 zsoltárral. A «sub 
gravi» büntető klauzula helyett inkább búcsúimák 
engedélyezésével kellene a breviáriumot ajánlgatni. 
Emellett cikkíró egy újszerű beosztását is kívánja a 
breviáriumnak. Nevezetesen formális elmélkedési 
pontokat óhaj tana a lectiók helyére, hogy így a pap 
mintegy kényszerítve legyen a papi életben annyira 
elengedhetetlen lelki elmélyedésre, a meditálásra. 

Bármily tiszteletreméltó is az író célja, ő t. i. a 
breviárium buzgó s lelkiismeretes elmondásának 
biztosítását akar ja ezáltal elérni, és bármily fenn-
tartásnélküli megegyezésben vagyunk is vele mind-
arra nézve, amit a papi lélek tápláló forrásáról, a 
mindennapi elmélkedésről ír, mégsem titkolhatjuk, 
hogy a breviárium reformjának kérdését teljesen más 
nézőpontból tekintjük, és hogy a X. Pius által 
megindított breviárium - reformáló munkálatokból 
majdan kikerülő breviáriumban is egészen más 
reformokat szeretnénk megvalósítva találni. 

Mindenekelőtt is a terjedelmet tekintve, nem 
kérnénk nagyobb rövidítést, mint amit most kap-
tunk. Ha valaki a kisujj át nyújtja, nem illik mind-
jár t az egész keze után kapni. Az officium terje-
delme tekintetében egyetlen jogos panaszunk a 
«dominica de ea»-t illethette. Legtöbbnyire advent-
ben és nagyböjtben fordultak elő, vagyis épen olyan-
kor, mikor legtöbb a munka. Törtük a fejünket, 
hogyan lehetne rajta segíteni. Azt gondoltuk, hogy 
talán jó volna egy «officium votivum de Sanctis-
sima Trinitate» a vasárnapi «de ea» helyett, mint 
XIII. Leo pápa votiv officiumokat engedélyezett a 

ÄNGSTER JÓZSEF és FIA 
orgona- és harmonium-gyár, PÉCS. 

O O Alapíttatott : 1867. évben. O O 
A bpes t i Bazi l ika n a g y o r g o n á j á n a k épitői. 

Csak első dijakkal kitüntetve. 
Pécsi orsz. kiállításon legelső díjjal, állami aranyéremmel kitüntetve, 

A j á n l j á k k i tűnő h a n g u és erős s ze rkeze tű 
l égnyoma tu és e lek t romos berendezésű 

ORGONÁIKAT 
a l eg ju tányosabb á r a k mel le t t , m ű v é s z i e s 
kivi te lben, o o o R a k t á r o n k i tűnő h a n g u 

harmoniumok minden nagyságban. 
Elektromos fujtató készülékek. Árjegyzéket kívánatra ingyen. 
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hétköznapi «de ea»-k helyett. És miközben ezen 
gondolkozunk, ime megjelenik a«Divino afllatu», 
amely amellett, hogy a vasárnapok gyönyörű (mert 
legrégibb) officiumának nagyobb érvényesülési erőt 
szerez, a terjedelem tekintetében is oly ügyesen 
oldja meg a kérdést, hogy a kilenc lectiós officiu-
mok közül ma épen a »dominica de ea» a leg-
rövidebb. 

Igaz, egyéb tekintetben az űj psalterium alig 
hozott rövidítést, de ez kár is lett volna, ezt nem is 
szabad várnunk. Még pedig nem szabad várnunk 
épen azon okból kifolyólag, amely okokat cikkíró 
az erős kurtítás mellett sorakoztat. Ez az ok : a mai 
papságnak tömérdek más irányú elfoglaltsága. A szo-
rosan vett egyházi ténykedéseken kívül a modern 
lelkipásztorkodás kétségkívül annyi követelménnyel 
áll elő a pappal szemben, hogy ezek lelkiismeretes 
elvégzéséhez szükségünk van a nap legutolsó per-
cére is. 

így van, szent igaz. De épen ebből kifolyólag 
kell megcsókolnunk azt az anyai kezet, amelyik 
törik-szakad ( = sub gravi), de legalább 4—5 negyed-
órát kiszakít napi időnkből, amikor ismét a m a -
gunkéi lehetünk, amikor a tömérdek gond s elfog-
laltság közt gondolhatunk a mi legelső h ívünkre : a 
saját lelkünkre is. Minél több a m u n k á n k kifelé, 
annál nagyobb a veszély, hogy üresekké leszünk. 
«Exinanitio» lesz ez, de nem a Szent Pál je lenté-
sében. Az egyleti, szövetkezeti tevékenység ugyanis — 
ha az tényleg méltó a «kath.» jelzőre — mind-mind 
energiát, meleget kíván vezetőjétől, a paptól. Ha az 
a papi szív mindig csak ad, ad, és soha sem kap, 
előbb-utóbb kihűlt bolygó lesz belőle, amely köl-
csönzött fényt talán még áraszthat, de éltet adó 
meleget n e m ; világító torony lesz, mely másoknak 
mutat ja az utat, maga pedig veszteg marad. A «quid 
prodest homini» krisztusi szavak jelentése koránt -
sem szorítandó egyedül az anyagi javakra, a va-
gyonra. Szent Bernáttal ki kell azt ter jesztenünk a 
lelkek világára i s : Mit ér, ha az egész plébániádat 
üdvözíted, legelső hived pedig elkárhozik! «Quid 
prodest, si universos lucreris, te ipsum perdens?» 
(Lib. I. de consid.) Nem késztetnek-e megfontolásra 
Szent Pál szüntelen intései is, hogy a nagy külső 
tevékenységben magunk el ne vesszünk! Attendite 
vob i s . . . Attende t ib i . . . Admoneo te, ut resuscites 
gratiam De i . . . Ne cum aliis praedicaverim, ipse 
reprobus ef f ic iar . . . Kell tehát egylet, kell szövetke-
zet, csak vigyázzunk, ne lelkünk kárával ! Hanem ha 
még úgy tornyosulnak, csapkodnak is köröt tünk 
lelkipásztori elfoglaltságunk temérdek gondjai, tud-
junk — az evangéliumi beteg asszony példájára — 
áttörni a tömegen s abban az egyórás officiumban 
legalább Jézus ruhá já t érinteni, hogy erő jöjjön 
belénk, amely kipótolja a napi veszteséget. Ez a 
mély jelentősége s értéke a kötelezőleg előirt offi-
ciumnak. 

Ugyebár ily szempontból már érthető annak az 
angol püspöknek gondolkodásmódja, aki azt szokta 
volt mondani , hogy ha valamelyik pap egy helyen 
nem ér rá egyéb elfoglaltsága miatt a breviár ium 
végzésére, ez elég ok arra, hogy áthelyezését kérje 
arról a helyről. Ez a püspök bizonyára ama helyes 
felfogásnak hódolt, hogy ha a pap mindig csak 
kanális, amely a kegyelmet vezeti, és nem egyúttal 
gyüjtőmedence is, e lőbb-utóbb üressé lesz. És ki tudná 
megcáfolni Szent Bernát szavait, amelyek mai külső 
tevékenységünk sikertelenségének egyik okára is 
rámuta tnak : «Canales hodie in Ecclesia multos 
habemus, conchas vero perpaucas !» (Serm. 12. 
in Cant.) 

Minden izében téves felfogás, hogy a breviá-
r iumra fordított idő pocsékolás, és hogy az officium 
végzése bármiben is akadályozója lenne a lelkipász-
tori tevékenységnek. S tényleg, néhány gondolatun-
kat, melyekben a papi zsolozsmára, mint az igazi 
krisztusi szellem éltető táplálékára, fentebb r ámu-
tatni igyekeztünk, a gyakorlati élet is feltűnő módon 
megerősíti. Mikor azt látjuk, hogy a kath. papságnak 
épen az elitje, amely akár tudományos, akár társa-
dalmi téren nagyot tud alkotni (nem díszgyűléseket 
s egyleti bálokat értünk, hanem lelkeket ébresztő, 
életrekeltő tevékenységet), ezernyi elfoglaltsága mel-
lett is tud időt találni a breviár iumhoz ; mikor tüne-
ményes sikerrel dolgozó, a nap hevét és terhét viselő 
papokról halljuk, hogy egész napi fáradhatat lan 
munka után sem veszik igénybe a moralisták által 
felsorolt kedvezményeket, hanem este 10—11 óra 
körül is belekezdenek az «Aperi Domine»-be, — lehe-
tetlen, hogy elért sikereik és épületes buzgóságuk 
közt az okozat és ok viszonyát fel ne fedezzük. Elő 
példákra nem hivatkozunk. De az a páratlan buz-
góság, amivel egy Loyolai Szent Ignác, Xav. Szent 
Ferenc, Borr. Szent Károly, Nerei Szent Fülöp, Szalézi 
Szent Ferenc, Paulai Szent Vince az officiumot vé-
gezték, legerősebb cáfolata minden olyan állításnak, 
amely a papi zsolozsma mai terjedelmétől a papi 
tevékenység sikeres betöltését félti. Mert ki az közü-
lünk, aki épen külső tevékenység és elért sikerek 
tekintetében csak árnyéka is lehetne e szenteknek? 

Nem mondanók tehát minden magyarázat nélkül 
azt sem, hogy a papnál az imádság a m u n k a legyen. 
Igen, minden munkánk legyen imádság, de necsak a 
munka legyen imádságunk, hanem adjuk meg szo-
rosan vett szóbeli imádságban is Istennek azt a di-
cséretet, ami őt megilletné minden eszes teremtmény 
részéről, s amely adónak jelenkori hiányos beszolgál-
tatását a papság kötelező (nemcsak ajánlott) imád-
ságának kell kipótolnia. A híveknek, kiknek idejét a 
megélhetésért folytatott küzdelem elfoglalja, joguk 
van tőlünk imát követelni. A papság álljon, mint 
egykor Áron, Isten elé, hogy engesztelést kér jen a 
bűnösöknek, erőt az ingadozóknak. Mi a hivek gon-
doskodásából fel vagyunk mentve azoktól a gondok-
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tói, amik őket az imádságban gyakran akadályozzák ; 
joggal várhat ják tehát tőlünk az Ígéretet: Nos vero 
orationi instantes erimus. 

Ha tehát mi a breviárium reformjáról beszélünk, 
nem rövidítést ér tünk a reform alatt, hanem az egész 
breviár iumban való következetes alkalmazását annak 
az elvnek, amely elv az ú j psal ter iumban már érvé-
nyesül. És ez — a Divino afflatu szavaival szólva — 
«optabilis illa in orando varietas, ad digne, attente, 
devote precandum, imbecillitati nostrae quam ma-
xime opportuna». 

Hogy a nagyobb változatosságnak, mint az á j -
tatos imádság előmozdításának, elvét mennyiben sze-
retnők az új breviár iumban érvényesítve látni, arra 
nézve — a «Katholik» 1911. évfolyamának egyik 
cikkírójához csatlakozva — taxatíve a következő 
pontok szolgáljanak felvilágosításul: 

1. A lelkipásztorkodásban izzadó papság buzgó-
ságának fokozását nagyban elősegítené egy külön 
«Commune Sacerdotum» konstituálása, amelyben 
helyet foglalnának a szent papok, kik eddig a «Com-
mune Conf. non Pontif.» alá vannak sorozva. Az 
officium összeállítására szebbnél-szebb szövegek ta-
lálhatók. 

2. Az I. Noct. lectióiban a mainál sokkal nagyobb 
szerep ju t ta tandó az Újszövetségnek. 

3. A III. Noct. lectiói gyakrabban legyenek «de 
2.-o et 3.-0 loco», és általában a breviár iumnak mind 
a négy kötetében más -más legyen a III. Noct. lec-
tiója. Ezáltal minden szövegnagyobbodás nélkül sok-
kal nagyobb változatossághoz ju tunk, és bizonyára 
N. Szent Gergely pápának is j obban fog sikerülni, 
hogy az evangélium megmagyarázása «ita nescien-
tibus fiat cognita, ut tamen scientibus non sít one-
rosa». 

4. A Religio egyik utóbbi számában felvetett esz-
mének megvalósítását, a magyar szentek propr ium offi-
ciumainak visszaállítását, természetesen legnagyobb 
örömmel üdvözölnők. Míg legnagyobb nemzeti szen-
tünknek, Szent Is tvánnak épen hogy külön lectiói 
vannak a II. Noct.-ban, az osztrákok m á r sokkal 
szerencsésebbek az ő Szent Istvánjukkal. Nemsokára 
itt van nov. 15-ike, Szent Lipót napja , és szinte nyolc 
napon át megszakítatlanul fognak hangzani egész 
Ausztriában nemcsak «propriae lectiones», hanem a 
propriae ant iphonae is: Laetare Austria. . . , Gaude 
felix Aus t r i a . . . stb. 

5. Végül, amit Gatterer mond egy érthetőbb 
zsoltárfordításról, szintén aláírjuk. (Annus liturgicus, 
1912. 40. 1.) 

Annak a munkának , amelybe X. Pius pápa bele-
kezdett, kimondott célja ugyan a történeti életrajzok 
át javí tása; de ha a fentemlített óhajok is megvaló-
sulást nyernének, bizonyára sokan hálásak lennének 
érte. Amint hála illeti a Szentatyát azért is, hogy a 
már XIV. Benedek által előkészített, a vatikáni zsinat 
által is követelt «onesla correzione del nostro bre-
viario» teljes elkészültét be nem várva, a javító m u n -
kálkodás első gyümölcse gyanánt a «Divino afflatu»-
val megajándékozott minket. Különben jobb kíván-
sággal nem fejezhetjük be cikkünket, mint hogy min-
denki, még saját tapasztalatából ismerkedjék meg a 
teljesen átjavított breviár ium változásaival. Ezzel t. i. 
még legalább is harminc esztendőt kívántunk az 
olvasónak. Tóth Tihamér dr. 

II. AZ ÖRÖK VÁROSBÓL 
EDEI 

Z a r á n d o k l a t o k R ó m á b a n . Egész nyáron át 
ú jabb és ú jabb zarándoklatok érkeztek Rómába, az 
utóbbi hetekben szinte lavinaszerűen következtek 
egymásután a különféle nemzetek zarándoklatai . 
A zarándoklatok mind pápai fogadtatásban is része-
sültek, de ezen tömeges fogadtatások most már többé 
nem a Vatikán termeiben (Sala del Consistoro) tar-
tatnak meg, hanem a szabad ég alatt, a S. Damaso 
udvarban, ahol a zarándokok az udvarban gyüle-
keznek és a pápai h imnusznak a pápai gárda-zene-
kar által való előadását hallgatják meg, ma jd a 
Szentatya megjelenik az erkélyen, fogadja a zarán-
dokok hódolatát és áldást ad rájuk. 

Legutóbb hétfőn délelőtt volt ilyen fogadtatás, 
amelyben résztvettek a tivoli-i zarándokok (1000 em-
ber), a besançon-iak (280), Carcassone é s Toulouse 
egyházmegyék zarándokai (250), 100 londoni zarán-
dok, 100 trier-i német zarándok és más, körülbelül 
3000 olasz és idegen személy. 

Ezen tömeges fogadtatásokat mindenesetre azért 
hozták szokásba, mert így egyszerre több zarándok-
latot lehet a nagy vatikáni udvarban a Szentatya 
elé vezetni, anélkül, hogy a Szentatyának nagyobb 
fáradságot okozna a fogadás; míg azelőtt a főbb 
nemzeti zarándoklatokat külön-külön fogadta a pápa 
és mindegyikhez beszédet is intézett, amihez persze 
most, a pápa betegsége után, többé nem mernek 
visszatérni. 

A R o t a i s m é t m e g k e z d i b i r ó i t e v é k e n y -
s é g é t . Október 15-én ért véget a «Rota Romana»-

Hemopatiai gyógyintézet Asthma, köszvény, görvélykór, idült és nehéz szív-, 
gyomor-, máj-, vesebajok és súlyos idegbajok (para-
lysis, tabes, álmatlanság) gyógyítására berendezve. 

m i i „ 4 n eu « Bejáró betegek részére. Mérsékelt árak. Bevált, ki-Budapest, V., Vaci-koruí Í8. sz. I. = próbáit kezelés ; — 
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nál a törvénykezési szünet. Az új birói évet most 
hétfőn (október 20.) szentmisével nyitották meg a 
Cappeln Paolina-ban, melyen a Rota összes uditore-i 
és egyéb tisztviselői részt vettek és letették hiva-
tali esküjüket. 

A Giordano Bruno-egyesület és az olasz 
választások. A Giordano Bruno-egyesület elhatá-
rozta, hogy manifesztumban fogják felhívni a szabad-
gondolkodókat és antiklerikálisokat, hogy csak olyan 
jelöltet támogassanak, aki a laikus reformok híve. 
A Giordano ß/u/io-egyesület e reformokat így kör-
vonalazza: 

1.) Az egyháznak és államnak teljes elválasztása, 
a Statutum Alberlinum első szakaszánák megszün-
tetése, a római pápának minden más polgárral 
való egyenjogúsítása és a Vatikán belterületének az 
olasz közjog uralma alá való bocsátása. 

2.) A szerzetesek vagyonszerzési képességét korlá-
tozó törvények alkalmazása és módosítása és ezen 
törvényeknek alkalmazása a társulatokra is. 

3.) A család intézményének megreformálása az 
elválasztásról szóló törvény által, az apaság megál-
lapításának szabályozása által és a polgári házas-
ságkötésnek egyházi kötés előtt való prioritása elren-
delése által. 

4.) Az iskoláknak laikussá való átváltoztatása : lai-
kussá a tanító-személyzetet, a tantervet és tanköny-
veket illetőleg. 

Caëtan i h e r c e g p r o g r a m n i b e s z é d e . Egész 
Olaszországban és így Rómában is a mult héten érte 
el tetőpontját a választási harc. Róma város egyik 
kerületében Caëtani herceg lépett fel antiklerikális 
programmal. A Tribuna a herceg (VIII. Bonifác pápa 
családjából) programmjából kiemeli a következőket. 
A herceg szerint nem Líbia körül forog most a harc, 
hanem a demokrácia és a reakció között. O, a her-
ceg a reakció, a klerikálizmus ellen van, bár sokan 
nem akarják még neki megbocsátani egy 600 év 
előtti ősét. Kikel a klerikálizmus ellen, amely az 
állam felett való uralomra tör, és azért az ő meg-
győződése szerint is el kell választani az egyházat 
az államtól, hogy a vallást megszabadítsák a politika 
által való beszennyeződéstől. A lelkiismeret legyen 
szabad, de az állam is. Szóló barát ja a laikus isko-
lának és a családi jog reformjának, követeli a pol-
gári kötésnek abszolút prioritását és (tapsok közben) 
a házasság felbonthatóságát. Az általános választó-
jogot pártolja, a nők részére is, de proportionalis 
alapon. A férji hatalmat anakrónizmusnak mondja 
és a nő felszabadítása mellett tör lándzsát. (Itt mái-
nem tapsoltak; úgy látszik, a jelenlevők, mind «férj 
urak», ennyire progressziv programmtól mégis meg-
ijedtek.) 

Es Caëtani herceg az ily programmbeszéd elmon-
dása után, nyugodtan sétál Róma utcáin, nem fél 
semmiféle kísértettől 

III. TUDOMÁNYOS CIKKEK, <*><*> m m 
<*> <*> KÖZLEMÉNYEK, ÉRTEKEZÉSEK 

A dogma modernista magyarázatai. 
VI. (befejező) közlemény. 

11. A kath. theologiának és az egg háznak a dog-
mára vonatkozó tanai. A modernista dogmaelméle-
tekkel szemben a kath. theologia tanai a követke-
zőkben foglalhatók össze: 

1. A hitigazságok, eredetüket tekintve, valóban 
és igazán Istentől kinyilatkoztatott igazságok. Ezt a 
modernisták nagy része tagadja, mert szerintük a 
dogmák vagy az emberi ész termékei, vagy a ráesz-
mélő ész képletei, jelképei, formulái, amelyekben a 
vallási tapasztalásokat, érzelmeket kifejezi. 

2. A dogmák mibenlétüket tekintve, igazságok, még 
pedig elméleti, értelmi értékű, a tárgyilagos valóságot 
kifejező abszolúte vagy hipotetice változhatatlan igaz-
ságok. Ezzel ellentétben főleg a pragmatista moder-
nisták azt tanítják, hogy az összes dogmák, ha 
mindjár t igazán kinyilatkoztatottak is, mindenek-
előtt erkölcsi, gyakorlati életszabályok, előírások. Ha 
pedig ismereti jelentésben veszik őket, valameny-
nyien azt mondják, hogy a dogmák nem örök érvé-
nyű, hanem változó igazságok. 

3. A katholikus theologia szerint a dogmák ér-
telme változhatatlanul igaz úgy, amint azt az egyház 
legfőbb tanítói tekintélye meghatározta. A moder-
nisták a dogmák értelmének változhatatlanságát is 
tagadják. 

A katholikus hi t tudományban e három pontot 
illetőleg nincs eltérés, nem is lehet, mert az az egy-
háznak a tana. Hogy a kath. hi tudomány tanai ma-
gának az egyháznak tanai, azt igazolhatjuk az egy-
házi tanítóhivatalnak azon döntéseivel, melyeket ezen 
tárgyban hozott. 

Az egyházi tanitótekintélynek a modernista ta-
nokat illető ítéletei különösen két, egymást kölcsö-
nösen kiegészítő hivatalos okmányban vannak össze-
foglalva. Az egyik a S. Officii Congregatió-nak, 1907. 
julius 3-án kiadott «Lamentabili sane exitu» dekre-
tuma; a másik X. Pius pápának 1907. szept. 8-án 
kiadott «Pascendi dominici gregis» körlevele. 

A Lamentabili dekretum tárgyunkra vonatkozó 
télelei ezek : 

22. prop.: Dogmata, quae ecclesia perhibet tam-
quam revelata, non sunt veritates e coelo delapsae, 
sed sunt interpretatio quaedam factorum religiosorum, 
quam humana mens laborioso conatu sibi com-
parand. 

E tétel kárhoztatja a modernisták azon téves 
tanát, hogy a dogmák vallási tényeknek magyará-
zatai, melyeket az emberi ész hosszas fáradsággal 
szerzett, s azt állítja, hogy azok a szó szoros értel-
mében vett kinyilatkoztatott igazságok. 
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A 20. télel elveti Loisy kinyilatkoztatás fogal-
m á t : Revelatio nihil aliud esse potuit quam acqui-
sita ab homine suae ad Deum relationis conscientia. 

Magyarul: A kinyi latkoztatás nem lehetett más, 
min t azon tudat, melyet az ember Istenhez való 
viszonyáról szerzett. 

A 9. 10. 15. 21. tételek szintén a modern is ták 
kinyilatkoztatási fogalmát kárhozta t ják . 

A 26. tétel elveti Le Roy és a pragmat is ták 
tévedését, mely szerint a dogmák e lsősorban n e m 
elméleti, vál tozhatat lan igazságok, h a n e m cselekvési 
szabá lyok: Dogmata fidei retinenda sunt tantum-
modo iuxta sensum practicum, id est tamquam norma 
praeceptiva agendi, non vero tamquam norma cre-
dendi. 

A 6. tétel kárhozta t ja azon modern is ta állítást, 
hogy a dogmák csak legfőbb egyházi tekintélyi 
szentesítései a hivő egyház közfelfogásának : In de-
fmiendis veritatibus ita collaborant discens et do-
cens Ecclesia, ut docenti Ecclesiae nihil supersit, nisi 
communes discentis opinationes sandre.1 

A Lamentabili dekre tum a lap ján annyit lehet 
állítani, hogy a modern i s t áknak a kathol ikus dogmá-
ról vallott tanai ál talában a kathol ikus hittel ellenkez-
nek, míg a ka thol ikus theologia tanai á l ta lában vele 
megegyeznek. 

A Lamentab i l i dek re tum tekintélyéről Piccirelli 
ezt í r j a : «Decretum Lamentabili quod, cum ab initio 
non fueri t a Pontil ice S u m m o nisi in fo rma com-
m u n i conf i rma tum, auctor i ta tem qn idem doctr ina-
lem habet , ast n o n defini t ivam aut infal l ibi lem, sed 
p r u d e n t e m et, dixerim, oeconomicam ad ca thol icam 
i idem sa r t am tec tamque se rvandam : inspecto ergo 
decreto Lamentabi l i , opinat iones m o d e r n i s t a r u m de 
dogmate catholico sal tem general i ra t ione ceu aca-
tholicae a tque infensae fidei babendae s u n t ; cont ra 
vero doctr ina Theologiae catholicae sal tem general i 
ra t ione catholica d icenda est, et cum fide ipsa di-
vina ex S. Officii sententia p rorsus concordans.» 2 

A Lamentabili-t n y o m o n követte X. Pius «Pas-
cendi dominici gregis» encikl ikája , melyben a pápa 
ál ta lános ítélete e szavakban van k i m o n d v a : 

«Jam systema un ive r sum uno quasi obtutu 
respicientes, n e m o mirabi tur , si sic illud del inimus, 
ut o m n i u m haereseon col lectum esse aff i rmemus. 

1 Denzinger, i. m. 538. s. k. 1. a I. m. 53. 1. 

Certe si quis hoc sibi proposuisset , omnium, quot-
quot fue run t circa i idem errores, succum veluti ac 
sanguinem in u n u m conferre, r e m n u n q u a m plenius 
perfecisset, q u a m modern i s tae perfecerunt . Imo vero 
tanto hi ul terius progressi sunt, ut non m o d o catho-
l icam religionem, sed o m n e m penitus, quod i am 
innuimus , rel igionem deleverint.» 

Maggarul: « Ha most m á r az egész rendszer t 
egy szempontból á t tekint jük, senki sem fog csodál-
kozni, hogy azt úgy ha tá rozzuk meg, mint minden 
eretnekség foglalatát. Bizonyos, hogy ha valaki fel-
tette volna magában , hogy együvé gyűjtse minden 
a hit körül felmerül t eretnekség magvát és velejét, 
sohasem végezhette volna e feladatot tökéletesebben, 
min t ahogy a modern i s t ák végezték. Sőt ezek annyi -
val tovább is mentek, hogy teljesen eltörölték, nem 
csupán a kathol ikus vallást, h a n e m — amint k imu-
tattuk — m i n d e n vallást.» 

Az encikl ika az egész modern is ta rendszer t ká r -
hoztatja. A kathol ikus dogmáról külön, kifejezetten 
n e m szól, de implici te többszörösen. 

Miután a modern i s t áknak a vallásról és hitről 
szóló azon tanát előadta, hogy t. i. a hit va lami benső 
érzés, mely az isteni u tán való való szükségérzetből 
fakad, s m i u t á n előadta, hogy az észnek milyen sze-
repe van a hit tevékenységében, m i n d j á r t hozzáteszi : 
«tehát így a modern i s ták t a n á b a n el jutot tunk a fő-
ponthoz: a dogma eredetéhez és a dogma természe-
téhez.» Ha tehát a p á p a a modern is ták t anában a 
főpontnak a dogma eredetéről, természetéről szóló 
tanokat tar t ja , akkor, az előbb idézett ünnepélyes 
Ítéletet is főleg erre lehet vonatkoztatni . 

S ugyancsak a dogma fejlődéséről és változásá-
ról szóló modern i s ta tanokkal kapcsola tban m o n d j a : 
«Oly rendszer t találnak ki, amelyben n e m ott keresik 
az igazságot, ahol biztosan megvan, h a n e m megvetve 
a szent és apostoli hagyományokat , más, hívságos, 
mulandó , ingatag s az egyháztól kárhoztatot t tanokat 
követnek.» 

Midőn pedig a körlevél a modernista theologust 
muta t j a be, ezt m o n d j a : «A hit eredetéről s annak 
természetéről beszél tünk eddig. És mivel a h i tnek 
több haj tása van, főleg az egyház, dogma stb.: meg 
kell vizsgálnunk azt is, hogy ezekről mit tan í tanak 
a modernisták.» 

Azt a következtetést vonha t juk le ezekből, hogy, 
mivel a mode rn i zmus tana inak e lőadásában igen 
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tekintélyes hely van szánva a dogma keletkezésének, 
természetének, fejlődésének, azért a kárhoztatás is első 
sorban ezekre a tanokra alkalmazható. 

A Pascendi körlevélből nemcsak az vonható le, 
hogy a dogmák nem változó vagy változtatandó sym-
bolumai, képletei a ráeszmélő észnek, hanem az is, 
hogy a szó igazi értelmében Istentől kinyilatkozta-
tott, változhatatlan tárgyilagos igazságok, melyeknek 
értelmét az egyház csalhatatlanul terjeszti elő a 
hivésre. 

Mert ha a modernis ták tanait szerzőik által ki-
fejezett tárgyilagos értelemben vesszük, akkor nyilván-
való, hogy mikor ők a hitigazságokat symbolumok-
nak, képleteknek, vallási tapasztalást, össztapasztalatot 
jelentő formuláknak mondják , 1. tagadni akar ják azt, 
ha nem is mind, mégis egyesek, hogy a dogmák 
valóban a szó hagyományos értelmében «Istentől 
kinyilatkoztatott» igazságok; 2. hogy mindenekelőtt a 
tárgyilagos valóságot kifejező változhatatlan igazságok 
és 3) hogy oly igazságok, melyeknek értelmét az 
egyház csalatkozhatatlanul hirdeti, soha meg nem 
változtatta és meg nem változtathatja. Harnack sze-
rint pl. a dogma a görög bölcselet terméke. Loisg 
a dogmákat nem különös módon Istentől kijelenteti 
igazságoknak tartja, hanem az emberiségből született 
és folyton tökéletesíthető vallási ismereteknek. Tgrrel 
szerint a dogmák oly tételek, melyeket az egyházi 
tekintély a hivek közös hite szerint határoz meg az 
eredeti apostoli vallási élmény védelmére s annak 
alkalomszerű felkeltésére, anélkül azonban, hogy csal-
hatatlan volna. Le Roy pedig azt állítja, hogy az 
isteni kinyilatkoztatás első sorban és önmagában véve 
az erkölcsi élet bevezetésére szolgáló parancs úgy, 
hogy a dogma alatt rejlő tárgyilagos valóságot kiki 
a saját felfogása szerint magyarázhatja , értheti. Tehát 
a dogmák változók, nem a valóság szempontjából 
vett igazságok, az egyház nem csalatkozhatatlan, sőt 
téved. Mindez nyiltan el lentmond a katholikus hit-
tudománynak. Következőleg, mikor azokat az encik-
lika elveti, kárhoztatja, a kath. theologia tanait állítja. 

Mivel a modernisták tana a dogmáról többféle, 
a kárhoztatás pedig az egyes állításokat nem külön-
bözteti meg külön a többitől, azért az enciklika ezen 
általános jellegű kárhoztatásából nem állapítható meg, 
hogy az egyes téves tételek mennyire térnek el a 
katholikus egyház tanaitól. 

Azonban a vatikáni egyetemes zsinat határoza-
taiból, melyekre a Pascendi körlevél maga is gyakran 
hivatkozik, ez is megállapítható. 

1. A vatikáni zsinat azt tanítja, hogy Isten ter-
mészetfeletti módon nyilatkoztatta ki magát és aka-
ratát az embereknek : «placuisse eius sapientiae et 
bonitati alia eaque supernatural i via se ipsum ac 
aeterna voluntatis suae décréta humano generi reve-
lare.»1 

1 üenzinger, n. 1785. 

Vagy: si quis dexerit fieri non posse, aut non 
expedire, ut per revelationem divinam homo de Deo 
cultuque et exhibendo docea tur : a. s.» — «Si quis 
dixerit hominem ad cognitionem et perfectionem, quae 
natura lem superet, divinitus evehi non posse, sed 
ex se ipso ad omnis tandem veri et boni possessio-
nem iugi profectu pertingere posse et debere : a. s.»1 

2. Ezen isteni és természetfeletti kinyilatkoztatás 
az egyház által előterjesztve, alkotja a katholikus hit 
dogmáit. A kath. hit dogmái ugyanis azok, melyeket 
isteni és katholikus hittel kell igaznak tar tani : «Fide 
divina et catholica illa omnia credenda sunt, quae 
in verbo Dei scripto vel tradito continentur et ab 
ecclesia sive solemni iudicio sive ordinario et uni -
versali magisterio t amquam divinitus revelata cre-
denda proponuntur».2 

3. A vatikáni zsinat szerint továbbá a kath. dog-
mák, igazságok, még pedig elméleti és változhatatlan 
igazságok. Hogy igazságok, az következik magának a 
kinyilatkoztatásnak a céljából. Ezen isteni kiyilatkoz-
tatásnak kell tulajdonítani azt, hogy azon igazságo-
kat, melyek az ész által is megközelíthetők, az embe-
r iségjelen helyzetében is mindenki könnyen, nehézség 
nélkül s tévedéstől menten megismerhesse.3 

Vagy : «Etsi fides sit supra rat ionem, nulla tamen 
unquam inter fidem et ra t ionem vera dissensio esse 
po tes t . . . Omnem igitur assertionem veritati i l lumi-
natae fidei contrariant omnino falsam esse defini-
mus»4 

A dogmák elméleti igazságok, azaz igazaknak 
tar tandók logikai igazságok értelmében : «Mivel az 
ember egészen Istentől, Teremtőjétől és urától függ, 
s a teremtett értelem a végtelen igazságnak teljesen 
alá van vetve, azért a hittel teljes értelmi és akarati 
hódolatot tartozik tanúsítani a kinyilatkoztató Isten 
i r á n t . . . Hanc vero fidem... profitetur virtutem esse 
supernaturalem, q u a . . . ab eo revelata vera esse cre-
dimus, non propter intr insecam re rum veritatem, 
natural i rationis lumine perspectam, sed propter 
auctoritatem ipsius Dei revelantis, qui nec falli nec 
faliere potest.»5 

A dogmák teljesen változhatatlan értelmű igaz-
ságok: «Si quis dixerit fieri posse, ut dogmatibus ab 
ecclesia propositis aliquando, secundum progressum 
scientiae, sensus t r ibuendus sit alius ab eo quem 
intellexit et intelligit ecclesia, a. s.»6 Mindenkor azon 
értelme tar tandó meg a dogmáknak, melyet az egy-
ház egyszer kimondott, s ezen értelemtől sohasem 
szabad eltérni mélyebb megértés ürügye és neve 
alatt.7 

A vatikáni zsinat nemcsak megmagyarázta a 
katholikus egyháznak tanát a dogmáról, hanem defi-
niálta is. A vatikáni zsinat meghatározása szerint tehát 

i U. o. n. 1807. és 1808. 5 U. o. n. 1789. 
a U. o. n. 1792. 6 U. o. n. 1818. 
s Denzinger n. 1786. 7 U. o. n. 1800. 
* U. o. n. 1797. 
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1. a modernistáknak, főleg Loisy-nak, az olasz mo-
dernistáknak, Tyrrell-nek, a racionalistáknak a dog-
mára vonatkozó tana, mely tagadja az isteni kinyilat-
koztatást és azt, hogy a dogmák valóban istentől 
kinyilatkoztatott és az egyház által csalatkozhatat-
lanul előterjesztett igazságok — eretnek tan. 2. Le 
Roy és a pragmatisták tana, amennyiben tagadják, 
hogy a dogmák mindenekelőtt észbeli igazságok és 
állítják, hogy önmagukban véve és első sorban er-
kölcsi életszabályok, szorosan véve nem eretnek, de 
bizonyára téves tan, mert el lentmond azon theolo-
giai következtetésnek, mely a hitigazságból van vonva. 
3. Le Roy azon tana, hogy a dogmáknak idővel más 
ér te lmük is lehet, mely különbözik attól, melyet az 
egyház nekik tulajdonít , mivel tagadja azt, hogy a 
dogmák értelmi jelentésükre nézve teljesen változ-
hatatlan igazságok, eretnek tan. 

Wiedermann Károly dr. 

A legrégibb keresztény missiók Közép-
Ázsiában. v u . (befejező) közlemény. 

Jabalähä óta a chinai nesztoriánus missióknak 
teljesen nyomuk vész. Ezzel szemben ú jabb időben ott 
akadtak eltűnt nesztoriánus hitközségek nyomaira, 
ahol jelenlétüket senki sem sejtette, t. i. az orosz Tur-
kesztán kellő közepén, a Balkas-tótól délre, Pispek 
és Tokmak közelében. 

Rubruquis Vilmos, aki ezt a vidéket 1243-ban 
végigjárta, Organum földjén (így nevezi a két város 
vidékét) nesztoriánusokra bukkant . Ez volt az egyet-
len adat, amely a kereszténység egykori elterjedését 
az Araxes-folyótól északra sejttette. 

1885-ben orosz utazók azon a vidéken patak-
mederben elszórt nesztoriánus sírköveket találtak, 
amelyek ugyan egyszerű gránitkövek voltak, mind-
amellett a r á juk vésett kereszt s a keresztet körül-
vevő estrangelo írás felkeltette érdeklődésüket, úgy 
hogy a mintegy 6Ü0 darabot kitevő lelet egy részét 
részben az Ermitage, részben a pétervári ázsiai 
múzeumba szállították, a helyszínén maradt kövek 
egy részét pedig vagy lefényképezték, vagy felirataik-
ról paskolatot készítettek. 

Az így összegyűjtött epigraphikus anyagot Chwol-
son Dániel, a pétervári egyetem kiváló orientális-
tája, telte közé az orosz tudományos akadémia 
Mémoire-jainak 1886., 1888. és 1896. évfolyamaiban. 
A mult esztendőben 13 ilyen sírkő a párisi Guis-

/ je / -múzeumba kerül t ; tudományos ismertetésüket 
François Nau-nak, a Patrologia Orientális tudós szer-
kesztőjének, köszönjük, aki a feliratok szövegét ala-
pos megbeszélés kíséretében facsimilékben tette közzé 
a Revue de l'Orient chrétien ezidei első számában. 
Legyen szabad már most a feliratokból meríthető 
tanulságot röviden levonnunk. 

A pispek-vidéki nesztoriánus sírkövek írása az 
estrangelo-nak nesztoriánus fo rmája ; az írás azonban 
felülről lefelé halad. Tudnunk kell ugyanis, hogy a 
szyrek eredetileg nem jobbról balfelé, hanem felül-
ről lefelé írtak, olyképen, hogy a teleírandó perga-
ment, vagy papírdarabot térdükre fektették és a 
betűket a comb i rányában maguk felé haladva ve-
tették. Innen van, hogy az edesszai Ja 'kűb által a 
magánhangzók jelzésére alkalmazásba vett görög 
jelek igazi alakját csak akkor lát juk igazán, ha az 
ilyen vocalizált szöveget merőlegesen felállítjuk, úgy 
hogy a sorok kezdete felfelé kerüljön. Ilyen helyzet 
mellett nyilvánvaló, miért tűnik fel pl. az E hangzó 
a sor vízszintes állása mellett fekvő helyzetben ; egy-
szerűen azért, mert a szöveget felülről lefelé írva a 
görög magánhangzó jeleket 90 fokra elfordítva rót-
ták. A szyrek ezt az í rásmódját az uigurok, ezektől 
pedig a mandzsuk tanulták el ; a mandzsu irás 
nem más, mint az estrangelo némileg módosított 
alakja. 

A feliratok keltezése rendszerint kétszeres; az 
egyik dátum a szeleukida érát követi, a másik a 
töröktatár dodekaoros-nak felel meg. Már Morco Polo 
említi, hogy a tatárok 12 évből álló cyklus szerint 
számítják az éveket ; minden esztendő valamely 
házi- vagy vadállat nevét viseli a következő sor-
rendben : 1 

1. patkány ótörökül sac-kan 
2. bika « oï 
3. tigris « bars 
4. nyúl « taus-kan 
5. hal « bálik 

6. kigyó « jylan 
7. ló « at 
8. j u h « koï 
9. ma jom « bäcin 

10. tyúk « tok hi 
11. kutya « it 
12. disznó « tunguz. 

1 V. ö. Hőmmel, Grundriss der Geographie und Ge-
schichte des alten Orients. München, 1904, 225. 1. 
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Arra a kérdésre, beszéli Marco Polo, mikor szü-
letett, a tatár azt feleli «a tigris évében».1 A nesz-
toriánus sírkövek ugyanezt a számítást is (olykor 
kizárólag csak ezt) használják. Ez is mutatja, hogy 
a kereszténj'ek nemzetiség dolgában teljesen bele-
illeszkedtek honfitársaik gondolatvilágába. Argon, 
vagy Organum, ahogy Rubruquis városukat nevezi, 
amint Nau kimutatja, voltaképen kevert népet, mesz-
tizeket je lent ; ez az oka, hogy történeti forrásaink 
ily nevű népet vagy országokat sohasem említenek. 
Amint a mulatt vagy creol nem országnév, ép úgy 
Organ vagy Argon sem az. 

A keltezések 1249 és 1345 között váltakoznak, 
úgy látszik tehát, hogy a kereszténység csak a tatá-
rok uralma alatt vethette meg lábát a mostani 
Orosz-Turkesztánban ; ez a következtetés azonban 
téves volna, mert Rubruquis feljegyzéseiből tudjuk, 
hogy Pispek vidékén már 1243-ban voltak neszto-
riánus keresztények. 1338/9-ben a pestis irtózatos 
pusztítást vitt véghez közöttük; a feliratok egy része 
t. i. ebből az esztendőből származik és szövegük 
rendszerint kifejezetten megemlíti : N. N. «a pestis 
alatt halt meg». 

A Chwolson által közzétett 300 epitaphium sze-
mélynevei részben török, részben bibliai, avagy tős-
gyökeres szyr nevek ; egyháziak között 7 archidiákon, 
22 visitator, 46 scholastikus, 3 exegéta, 2 prédikátor, 
8 doktor, sok pap és 15 kisebb állásban levő személy 
nyer említést. Nyilvánvaló tehát, hogy a török nesz-
toriánusok egyházi szervezete teljesen azonos volt 
a mezopotámiai egyházak organizációjával és erejé-
nek teljes latbavetésével dolgozott a török nép meg-
térítésén. 

Sajnos, a kereszténységnek e szépen fejlődő 
palántáját csakhamar tövestől kitépte az a rémes, 
leírhatatlanul szörnyűséges orkán, amely a XIV. szá-
zad második felében Ázsiát végigpusztította. A nagy 
kontinens újból végigszenvedte a tatárjárás összes 
borzalmait. 

Timurlen hatalmas testében újjászületett Dsin-
giszkán ősi mongol virtusa, s a született muszlim 
pokoli fanatizmusával párosulva, ismét vérbefagyasz-
totta Ázsia rónáit. Alig harminc esztendő alatt sor-
ban leigázta Dsingiszkán egykori birodalmának fel-
szabadult népei t : 1370-ben Dsagatáj, 1371-ben Tur-
kesztán, 1379-ben Choarezm, 1380-ban Choraszán 
reszkető népei hajolnak meg irtózatos jogara alatt. 
1387-ben megdönti az Ilkhánok birodalmát, beveszi 
fővárosát, Iszpahánt, és tornyaiban 70.000 levágott 
emberi koponyát halmoz fel vérszomjának irtózatos 
emléke gyanánt. 1391-ben Tatárország esik el és 
röviddel utóbb a mongolok sáskahadát már Orosz-
ország rónáin találjuk. 1398-ban Indiában pusztíta-
nak, azután Szyriára vetik magukat ; 1400-ban Da-
maszkuszt, egy évvel később Bagdad városát veszik 

i II, 25; Biirck i. m. 348. 1. 

be. Az egész világ megremeg a titán véres bocsko-
rának léptei alatt. Csak az oszmánok büszke szul-
tánja, Bajazid, veszi fel vele a harcot Angora mel-
lett. A tatárok győznek, Bajazid fogságba kerül és 
győzelmes ellenfele, mint valami madarat, ketrecbe 
csukatja, ahol a rettenthetetlen vitézt rövid nyolc nap 
szégyene és kétségbeesett bánata töri meg. 

Mikor a szörnyű ember 1405-ben meghalt, egész 
Ázsia nem volt egyéb óriási temetőnél. Az a seb, 
amelyet Timurlen ütött rajta, máig sem hegedt be. 
Míg Dsingiszkán nemcsak hódítani, hanem szervezni 
is tudott, addig Timurlen a l'art pour l'art elvének 
értelmében űzte a hadviselés kegyetlen sportját. 
Amellett, a mongolok régibb hagyományaival ellen-
tétben, a keresztényeket tűzzel-vassal üldözte és hó-
dításai közben őket kereste először halálra. Elő-
Ázsia nagyobb városaiban az előbb szépen virágzó 
keresztény egyházak hivei csaknem teljesen eltűn-
tek, vagy legalább is jelentéktelen zúggyiilekezetekké 
olvadtak le. A nesztoriánus egyház középázsiai hívei-
nek teljesen nyomuk vész, akik pedig Mezopotámiá-
ban és az Urmia-tó környékén megmaradtak, csúnya 
veszekedések között töltik egyhangú napjaikat, melye-
ket csak a hegyekről leszáguldó kurd rablóhordák 
tesznek még keservesebbekké. 

Sic transit gloria mundi . A nesztoriánusok is 
elmondhatnák a költővel : Fuimus Troes, fuit Ilion 
et omnis gloria Teucrorum. 

Kmoskó Mihálg dr. 

Antropologiai újdonságok. 
II. közlemény. 

Az evolucionista antropologia egyébiránt a mult, 
1912-ik évben nagyobb kudarcot vallott a Homo 
Mousteriensis Hauseri-ve 1. Ennek az ónegyedkori i f jú-
nak csontmaradványait, kinek életkorára nézve 16 
és 20 év között ingadozik az antropologusok véle-
ménye, 1908-ban találta Häuser Le Moustier-ben a 
Dordogne völgyében.1 

Nem kisebb tekintély jelenlétében ásták ki, mint 
Klaatsch, aki magára vállalta a széttörött koponya 
rekonstrukcióját, illetőleg összeragasztását is. Egy 
kissé sok plasztelint használt e műveletnél, minek az 
lett az eredménye, hogy ez a neandervölgyi tipusú 
ifjú, mint Wasmann megjegyzi, egy kissé teoretiku-
san alkotott fiziognomiát öltött. A többi között álla 
igen előrenyúlt, csaknem annyira, mint egy-egy em-
berszabású majomé. A rekonstrukció hibás volta a 
többi között abból is nyilvánvaló, hogy az állkapocs 
ízfeje nem volt beleillesztve, ahová való, az ízvápába, 
hanem annak szélétől több mint egy centiméter-
nyire elállott. 

Maga Klaatsch így írta le a leletet: «Megvan a 
tipikus arcorrképződés, melyet az ausztráliaiakból 

1 Lásd bővebben: Némethy: Az ősember a paleonto-
logia világánál. Budapest, 1912. 11—13 11. 
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kiindulva az ódiluviális európai tipus részére meg-
állapítottam ; de a moustier-i ember prognátságában 
felülmúlja azt a mértéket, melyet a neandervölgyi 
koponya rekonstrukciójánál felvettem.» 

Ezt a túlságos prognátságot Klaatsch persze az 
általa rekonstruál t koponyán állapította meg, nem 
in natura észlelte. Ez a tévedés tovább terjedt, a 
moustier-i koponya forgalomba került, múzeumok 
részére megszerzett gipszmásolatai révén, de külö-
nösen átment a népszerűen tudományos művekbe, 
ahol persze ú jabb bizonyíték gyanánt szerepelt amel-
lett, hogy a neandervölgyi fajta «pitekoid1 jellegeivel» 
közeledik az emberszabású majmokhoz. E tudomány-
népszerűsítő evolucionistáknak az persze mind He-
kuba volt, amit maga Klaatsch is kiemel, hogy tudni-
illik ez az ódiluviális i f jú el volt temetve, hogy val-
lásos igényei és szükségletei voltak s hogy így lelki 
tekintetben tökéletes ember volt.2 

Elfogulatlanabb kutatók eddig is rámuta t tak 
arra, hogy a Homo Mousteriensis rekonstrukciójánál 
Klaatsch nagy technikai hibát követeti el. Hägen a 
frankfurt i néprajzi múzeum igazgatójának felszóla-
lására, egy frankfur t i előadása alkalmából maga 
Iíauser, a moustier-i ember maradványainak felfe-
dezője, is elismerte ezt a hibát.8 A hires Branca is 
megjegyzi futólag: «Der Stand unserer Kenntnisse vom 
fossilen Menschen» című művében (Leipzig, 1910, 
14—16. 1.), hogy a rekonstrukció túlozza az eredeti 
prognátságot. Mindez azonban nem volt képes meg-
állítani a Homo Mousteriensis diadalmenetét. 

Végre azonban ennek is ütött az órája. 
A Prähistorische Zeitschrift 1912. évi 3. és 4-ik 

füzete érdekes cikket közölt Schuchhardt tollából 
ezzel a c ímmel : «Die neue Zusammensetzung des 
Schädels vom Homo Mousteriensis Hauseri.» A ber-
lini múzeum igazgatósága, mely 1909-ben 100,000 
márkáér t vette meg a Homo Mousteriensis és auri-

1 Azaz majomi. 
3 Klaatsch ; Homo mousteriensis Hauseri. Ein altdilu-

vialer Skelettfund in Departement Dordogne und seine Zu-
gehörigkeit zum Neandertaltipus. Archiv f. Anthropologie. 
1909. 4. Heft. 

3 Wasmann : Entwicklungstheorie und Monismus. Inns-
bruck. 1910. 54. 1. 

gonaciensis maradványai t Hausertől, nem lévén meg-
elégedve Klaatsch rekonstrukciójával, szétszedette s 
újból rekonstruáltat ta a moustieri koponyát.1 Az új 
rekonstrukciónál Kallius greifswaldi, Waldetjer és 
Hans Virchow berlini tanárok, valamint Schuchhardt 
szerepeltek. Ez alkalommal az alsó állkapocs ízfejét 
természetesen beleillesztették az ízvápába. Laikus 
nem is ismerheti fel az 1908. és 1912-iki rekonstruk-
ciók között mutatkozó jelentékeny különbséget. Az 
első alakban a moustier-i i f jú arcorra2 igazi ausz-
tráliai, a második rekonstrukciónál m á r csak úgy-
nevezett angol arcorr. A felső állkapocs még mindig 
erősen prognát, az alsó állkapocs ellenben már nem 
igen nyúlik előre. Ilyen állképződése sok modern 
angolnak is van. A régi rekonstrukciónál szereplő 
erős szemöldökdudorok is annyira meggyengültek, 
hogy nem érik el a jelenlegi ausztráliai szemöldök-
dudorok mértékét. 

Egyéb tekintetben is kijavította Schuchhardt a 
régi rekonstrukció hibáit. Az azelőtt rendkívül nagy, 
állatias szemüregek megkisebbedtek. Egyszóval a 
meglehetősen majomias tekintetű koponyából töké-
letesen emberi koponya lett. Schuchhardt egész lel-
kesedéssel beszél a koponya pompás fogsoráról, mely 
az egész paleol i t ikumban párat lanul áll. Szerinte 
maga ez a fogsor megéri a két koponyáért fizetett 
100.000 márkát.3 

Az evolucionista antropologia évről-évre ismét-
lődő kudarcai magának az antropologiának hitelét 
ásnák alá, ha nem lennének olyan antropologusok, 
kik következtetéseikben kizárólag a tényekhez ra -
gaszkodnak. A nagy Virchow Rudolf, ámbár világ-
nézete minden volt, csak nem keresztény vagy 
theisztikus, egész életén át üldözte, ostorozta az evolu-
cionista antropologusok álmodozásait és jogosulatlan 
következtetéseit. Méltó utóda e tekintetben az ugyan-
csak berlini tanár, Branca, kinek sokat idézett műve 
valóságos csapás volt a darwinista antropologiára. 

1 L á s d : Wasmann, Die neue Zusammensetzung des 
Schädels vom Homo Mousteriensis Hauseri. Stimmen aus 
Maria-Laach 1913. 2. Heft. 238—241 11. 

2 Nem tudom máskép fordítani a német Schnauze-1. 
3 Ilyen fogsort produkáljon egy szegény XX. századbeli 
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Harmadikul — last not least — idézzük Ranké-t, 
a müncheni antropologust, kinek nemrég harmadik 
kiadásában megjelent műve igazi standard work-je 
az antropologiai irodalomnak.1 Miután szemlét tar-
tott a diluviális ember maradványai között, mint a 
tényekből folyó következtetést kimondja, hogy azok 
semmi tekintetben sem támogatják a kifejlődési el-
méletet. Az ember cson(maradványai a negyedkor-
ban lépnek fel először, még pedig mint tökéletes 
ember maradványai. 

«A majomhoz hasonló, félig csúszó-mászó, fákon 
fészkelő, hosszúkezű, kurtalábú, kapaszkodó lábhü-
velykes teremtmény helyett Európa ősembere, az 
erőteljes és agyvelőben gazdag neandervölgyi és a 
nemesen formált, «érdekesen szép» Cro Magnón faj-
tákban lép elénk.»2 

A II. kötet 468-ik lapján a jelenlegi és a törté-
nelem előtti ember koponyatérfogatának táblázatát 
közli Ranke. Ebből kiviláglik,hogy Franciaország törté-
nelemelőtti lakói, és pedig a legrégiebbek, hozzá még a 
neandervölgyi alsóbb típushoz tartozók, az agy mennyi-
ségi fejlődése tekintetében a jelenlegi franciákat felül-
haladják. Míg a XIX-ik század franciáinak átlagos 
koponyatérfogata 1558 köbcentiméter, a chapelle-
aux-saints-i emberé 1626, esetleg 1635. Ilyen térfogatú 
koponyára bármely modern természettudósunk büszke 
lehetne. Azért nevezi Ranke a neandervölgyi, tehát 
az alsóbb tipust is «hirnreiche Rasse.» 

A diluviális alsóbbrendű tipus sem állott semmi-
féle tekintetben a mai vad népek alatt. «Es deutet 
nichts darauf hin, dass es geistig niedriger, als viele 
der jetzt lebenden wilden Rassen, gestanden habe 
oder näher mit den Tieren verwandt war. Die Spuren, 
die es hinterlassen hat, geben uns keinerlei Auf-
schluss über die Richtigkeit oder Unrichtigkeit der 
Entwicklungstheorie.»3 

Valamivel feljebb4 azt mondja, hogy a diluviális 
csontmaradványok vizsgálata egyáltalán nem kedvez 
a fejlődési elméletnek. «Das Resultat der Unter-
suchungen der körperlichen Reste des Diluvialmen-
schen entsprach also in keiner Weise den Voraus-
setzungen und den scheinbaren Postulaten der wis-
senschaftlichen Theorie.» 

Addig is, amíg eljő az a boldog idő, mikor nem 
a Ilaeckelek rossz regényszerű, de tudományos mezbe 
öltöztetett munkái t ültetik át magyarra, nem is Dar-
win rég túlhaladott könyveit, ajánljuk Ranke-1 a 
németül olvasó közönség, valamint apologétáink 
figyelmébe. Tolle, lege! Némethi] Gyula dr. 

(Vége.) 

1 Johannes Ranke: Der Mensch. III. Auflage. Leipzig und 
Wien. 1911. 12. Bibliographisches Institut. I. ß. Entwicklung, 
Bau und Leben des menschlichen Körpers. II. ß. Die heuti-
gen und die vorgeschichtlichen Menschenrassen. Mi a követ-
kezőkben e második kötetből idézünk. 

2 Ranke i. m. II. k. 467. 1. 
a Ranke i. m. II. k. 491—492. 1. 
* 467. 1. 

Adatok Nagy Konstantin császár egyházi 
lovagrendjének történetéhez. 11. köziem. 

Az eddig előadottakból is könnyen felismer-
hető, hogy a «Konstantin-féle Szent György lovag-
rend», az egyház által már századokon keresztül 
igen nagyrabecsült és dédelgetett, előkelő lovagrend. 
Egy rend, amely nemes hivatásánál fogva nem min-
dennapi kvalitásokat kíván meg tagjaitól s ezért 
ellenértékül fényes, pompás és nem is megszokott 
sablonok közt mozgó kitüntetésekkel s látható jelvé-
nyekkel ajándékozza meg lovagjait. Dacára annak, 
hogy mindezt látszólag elismerni kénytelenek vagyunk, 
még csak fokozná csodálkozásunkat s jogos büszke-
ségünket az a körülmény is, ha minden kétséget és 
skrupulozitást kizárva be lehetne igazolni, hogy 
annak a tiszteletreméltó múltnak varázsa, amely Nagy 
Konstantin (306—337.) által állítólag alapított s életre 
keltett rendre immár 1600 esztendőn keresztül mint-
egy nemes patinaként reárakódott, valóban jogos-e?! 

Nem nagyképüsködés-e azt hirdetni, hogy ez a 
legrégibb, s szigorúan egyházi alapokon nyugvó 
lovagrend'?! Az egész lovagrend nem is akar egyéb 
lenni, mint annak az 50 válogatott római harcos-
ból álló testőrségnek hű utánzata, akiket Nagy-
Konstantin császár 312 október 28-iki milviusi 
győzelmének emlékére, a neki oly becses labarum 
őrzésével bizott meg. Ezen dísz és testőrségbeli szer-
vezet, sok viszontagság dacára a századok folyamán 
is fennmaradt. S ebből, illetve ennek a testőrségnek 
százados hagyományaiból keletkezett volna később 
a «Konstantin féle lovagrend».1 

P. A. Pidoux szerint dicső s jogosult mult 
áll a rend háta mögött. Ha ez igaz, úgy az elmúlt 
évben jogosan ünnepelhette ez is fennállásának 1600 
éves jubileumát. Ha jogosult volna ez az ünneplés, 
akkor minden nehézség nélkül állíthatnék, hogy ez 
a legrégibb ismert keresztény lovagrend Európában. 

De jogosultak-e ezen feltevések? Nem szólnak-e 
ezek ellen más argumentumok is, kérdezhetik teljes 
joggal többen? Valóban bebizonyítható-e a rend 
történetének ez az ősi volta, a meglevő emlékek 
révén?! Valóban Konstantin korából datálódnak, ill. 
szövődnek azon szálak, amelyekből az egész rend-
nek története megíródik?! 

Re kell vallanunk, hogy amilyen biztosan és 
világosan ismerjük a lovagrend történetét 1190-től 
kezdve napjainkig, époly nagy és sűrű homály borít ja 
annak történetét az 1190 előtti korból. Meg fogjuk azon-
ban mindezek dacára kisérleni a történetkritika mai 
állása szerint ennek a kornak vitás helyeit is egy kissé 
megvilágítani. De előbb azon korok történetéi kell 
ismertetnünk, amelyekről minden kétséget kizáró 
bizonyítékok maradtak fenn, s amelyek révén hűen 

1 Ezt a hagyományos nézetet még a legújabb korban is 
körömszakadtig védte P. A. Pidoux a «Rivista Araldica» eml. 
évf. 107. 246. old. 
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megírható volt a rendnek középkori s újkori tör-
ténete. 

II. Izsák Angelus Flavius byzanci császár (1185— 
1195) 1190-ben gyökeres reorganizációnak vetette alá 
az egész rendet. Ebbeli tettét illően meg is örökítette, 
mert a rendnek egy 67 pontból álló statútumot adott, 
amelyet székhelyén Byzancban ünnepélyesen ki is 
hirdetett. Egyben családjának házirendjévé is választá 
azt, és olyképen intézkedik, ha netán családja valami-
kép megszűnne létezni, az akkori nagymesternek 
joga van teljesen függetlenül egy protektorról, ill. egy 
új nagymesterről gondoskodni.1 

Ilogy a II. Izsák byzanci császár ezen intézkedését 
megörökítő iratokban, különösen pedig a statútumok-
ban nem egy új rendről, hanem csak egy régebbinek 
reorganizációjáról van szó, az kétségen kívül áll. 
A leggondosabb tanulmányok sem voltak eddig képe-
sek azt bebizonyítani, hogy itt egy új rendnek ala-
pításáról van szó. Mily alapokon nyugszik a heral-
dikai kutatás a Konstantin rend eredetét illetőleg, 
azt az alábbiakban látni fogjuk. 

II. Izsák byzanci császár statutumait és az ezzel 
kapcsolatos rendeleteket s intézkedéseket lapozgatva 
feltételezhető, hogy a rend már a byzanci statútumok 
életbeléptetése előtt sem lehetett a legutolsó, hanem 
már azelőtt is oly tiszteletnek s általános közbecsü-
lésnek örvendhetett, hogy II. Izsák császár házirend-
jévé való nyilvánítása által csak még fokozni és 
nagylelkű adományaival gazdagítani akarta ezt az 
ősi lovagrendet. Meglehet azonban az is, hogy II. 
Izsák byzanci császár felbuzdulva a többi európai 
nemzetek kereszteshadjáratai által életbe léptetett 
keresztény lovagrendek láttára, amelyek a János-
lovagokat, templomos vitézeket, a német lovagrendet 
alapították, s hogy ő is némikép lépést tarthasson a 
az olaszok, a franciák s németek nemes versengésé-
ben, jónak találta a legrégibb keresztény lovag-
rendnek új statútumokat adva, azt a feledés homá-
lyából ismét a napvilágra hozni. 

így tehát könnyen megmagyarázható az is, hogy 
miért kapta akkor a rend a bazilianusok reguláit, s 
miért emeltetett az egyidejűleg az egyházi lovagren-
dek sorába. Ha tehát mindezen feltevések és látszó-
lagos tapasztalatok a valóságnak megfelelnek, úgy a 
Konstantin-féle lovagrend 1190-től kezdve az első és 

1 Ekkor kapta a rend a mai elnevezést is. A «Szent 
György» melléknevet onnan vette, mert a nagykeresztesek 
rendi jelvényén (a nyakláncon) Szent György képe is lior-
datik. 

egyedülálló egyházi lovagrend a keletrómai biro-
dalomban. 

Konstantin lovagrendje a byzanci birodalomban 
egészen 1453-ig, tehát Konstantinápolynak a törö-
kök által való elfoglalásáig, maradt ott változatlanul. 
A török terjeszkedés elől menekülő byzanciak maguk-
kal vitték a rendet is. Legelőször Italiába került, 
ahol a rendnek tagjait a pápák a legszívélyesebb 
fogadtatásban részesítették. VIII. Incze pápa 1484-ben 
gazdag kiváltságokkal halmozta azt el, s ezeket 
III. Gyula pápa 1551 július 17-én kelt «Quod alias» 
cimű bullájával ismételten megerősítette. 

A világi uralkodók közül is számosan befogad-
ták a rendnek tagjait, sőt nem egyszer gazdag aján-
dékokat is adtak a rend házainak. így például 
II. Fülöp spanyol király 1595 április 10-én—, II. Ferdi-
nánd és I. Lipót német császárok 1630 november 
3-án és 1671 június 25-én—, III. János lengyel király 
1684 május 11-én kelt irataikkal védelmükbe fogad-
ták Konstantin lovagrendjének tagjait. 1667 julius 
8-án és 1669 július 26-án Ferdinánd Mária bajor 
választófejedelem ragaszkodásának és kitüntető figyel-
mének különös jeleképen egy nagykiterjedésű házat 
s templomot ajándékoz a rendnek. Egyben pedig 
megengedi, hogy tartományának (választófejedelem-
ségének) területén tetszés szerinti mennyiségű lovag-
rendházat alapíthatnak. 

1697 július 27-ike annyiban nevezetes dátum a 
rendnek történetében, mert ezen a napon az agg 
Johannes Andreas Angelus Flavius Comnenus nagy-
mester I. Farnese-i Ferencz, Parma és Piacenza herce-
gének javára lemondva eddigi főméltóságáról, eladja 
az ősi rendet neki javaival együtt. I. Lipót császár 
1699 augusztus 5-én kelt legmagasabb iratával meg-
erősíti a volt nagymesternek elhatározását, XII. Ince 
pápa pedig ugyanezen év október 24-én «Sincerae 
fidei» cimű bullájával hagyta jóvá azt. Ezen időpont-
tól kezdve a rend hivatalos cime ekkép alakult meg : 
«.Ordine Constantiniano di San Giorgio di Panna.» 
XI. Kelemen pápa (1700—1721), aki megválasztása 
előtt, mint Albani kardinális, a rendnek bíbornok 
protektora volt, később mint pápa nemcsak meg-
erősíti a rendnek mindama privilégiumait, amelye-
ket elődei a pápai trónon adtak, hanem 1701 április 
hó 10-én kelt «Alias felicis» és 1718 május hó 27-én 
kelt «Miliiantis ecclesiae» cimű bulláival még tete-
mesen bővíti is azokat. A római Santa Maria della 
Sieccata templomot a rend főtemplomává emelte. 
Az ottani konvent priorjának a pontiíikális jelvények 
használatát; a lovagkáplánoknak továbbá a lila színű 

• • ä ^ igáik y ^ 150 fényesen berendezett szobával, 
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quadratus és az ugyanilyen szinű mozetta viselését 
is megengedte; — de rajta kell lenni a rendi jelvé-
nyeknek. 

I. Farnese-i Ferenc, aki az u jonan megváltozott 
lovagrend külső tekintélyének s fényének emelése 
érdekében sokat fáradozott, 1705 május 23-án reví-
zió alá vette az 1583-iki, XIII. Gergely pápa által is 
jóváhagyott s Bolognában szentesített régebbi statú-
tumokat. 1727 február 26-án bekövetkezett halála 
után utódjául Antal nevű testvéröccsét választották 
meg a rend egyetemes főmesterévé. Midőn ez 1731 
január 20-án utódok nélkül meghalt, a családi vagyon-
nal egyetemben a lovagrendi privilégiumok is uno-
kafivérére, a spanyol dinasztia tagjára, Don Carlos-ra 
szálltak. Don Carlos megtartotta a rendben viselt nagy-
mesteri méltóságát akkor is, amidőn 1738-ban a nápolyi 
királyság méltóságára emeltetett. 1759-ben a spanyol 
trónra jut. Ekkor megvált a lovagrend nagymesteri 
állásától s utódjául harmadik fiát, a még kiskorú 
Ferdinándot, nevezi ki a Konstantin féle lovagrend 
nagymesterévé, aki IV. Ferdinánd (1759—1825) néven 
a nápolyi királyságot is örökölte. IV. Ferdinánd meg-
marad a rend nagymesteri méltóságában akkor is, 
amidőn 1815-ben 1. Ferdinánd néven a «.mindkét 
Szicília királya» cimet is felveszi. A pápák minden 
nehézség és aggályoskodás nélkül elismerték a rend 
további öröklését a nápolyi királyi ház tagjai közt. 
Igy a többek között VI. Pius pápa is, aki 1777 
március 24-én «Rerum humanarum» című bullájá-
val a nápolyi királyság területén levő és a máltai 
lovagrenddel később összeforrt Antonius-rend több 
házát és ingatlanát a «Konstantin-féle lovagrend 
iránt különös kegyének, szeretetének jeléül és fel-
virágzásának érdekében» neki adományozza.1 

Konstantin lovagrendje a XIX. század elején 
egy válságosnak mondható krízisen ment keresz-
tül. Ekkor ugyanis a bécsi kongresszus (1815.) 
Mária Luiza osztrák főhercegnőnek, a Szent Ilona 
szigetére száműzött I. Napoleon nejének, itélte oda a 
Parma-i hercegséget. O el is fogadta ezt s teljesen 
igényt formált mint parmai uralkodó hercegnő a 
rend nagymesteri állására is. Ezen tettével tehát 
Luiza főhercegnő a Bourbon—Nápoly—Szicilia-i ural-
kodóház jogos igényeit a Konstantin-féle lovagrend-
del szemben kétségbe vonta, sőt egyenesen tagadta 
is azoknak a lovagrenddel való jogosultságukat. 
Dacára az ellenvéleményen levők nagy számának, 
mégis így maradt ez egészen a főhercegnő haláláig, 
tehát 1847-ig, amidőn Parma hercegsége egy időre 
a szomszédos Lucca hercegségében székelő Bourbon-ok 
tulajdonába ment át. II. (pármai) Károly (f 1883.) 
eevezséget kötött röviddel halála előtt a sziciliai 

Öt/ o 

1 V. ö. a «Kirchenlexikon» f. 998. old. M. J. Heimbucher : 
«Die Orden und Kongregationen der katholischen Kirche». 
Paderborn 1896. I. 401. — Bacat-Mangenot : «Dictionnaire» 
1.1454. — Advielle : «Histoire de l 'ordre hosp. de St. Antoine.» 
Paris 1883.— Rivista Araldica: 182—184., 239. ofd. 

uralkodóházzal olyképen, hogy a lovagrend nagy-
mesteri méltóságát osszák meg a két család között, 
hogy a hosszs vitatkozások s perlekedések végre 
megszűnjenek. 

Ez az állapot egészen napjainkig, 1907-ig állott 
fenn s maradt érvényben. Az utóbbi években ugyanis, 
különösen Róbert herceg halála után, valamennyi 
Konstantin-lovag megelégelte a még folyvást tartó 
civakodást a két fél között. E bajon gyökeresen 
segítendő elhatározták tehát, hogy az űj pármai 
Henrik hercegnek a rendről való csendes lemondá-
sát tudomásul véve elfogadják s helyébe Caserta-i 
Alfonz grófot tekintik egyetemes nagymesterüknek, 
aki féltestvérének, az 1894. december 24-én elhalt 
II. Ferenc nápolyi királynak helyébe lépve, egyszers-
mind örökölte is elődjének összes méltóságait. Ezzel 
tehát a nagymesteri méltóságot ismét egy személy-
nek kezeibe összpontosították. Égető szükség is volt 
már ez az intézkedés, mert ügy a nagy francia for-
radalom, valamint ennek nyomdokain haladó örökös 
viszálykodások és igen gyakori trónváltozások felelte 
káros behatással voltak a rend fejlődésében. Ezen 
áldatlan állapotok pedig már oly méreteket öltöttek 
az utóbbi években, hogy a dicső multu lovagrend 
végleges szétzüllésétől is lehetett tartani. 
(Folytatjuk.) Stőhr Géza Ker. János. 

H Q 
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V. K Ö N Y V K R I T I K A ZH Q 0 H Q 
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A k a t h o l i k u s p a p é l e t e é s m ű k ö d é s e . Irta 
dr. Walter József pápai prelátus, innicheni prépost 
és plébános. Fordította és kiadja dr. Horváth Győző, 
martiropoliszi püspök, kalocsai kanonok. VI. 488. 
Díszes vászonkötésben 4 korona. 

Az illusztris szerző azelőtt a brixeni papnevelő 
intézet lelki igazgatója volt. Művét főpásztorának, a 
később resignált herceg-püspöknek, Aichner Simon-
nak biztatására, sőt egyenes parancsára adta ki. 

Bizony érdemes volt a szerzőt e könyv megírására 
biztatni. Amit egy Istent szerető, az ő földi dicsőségeért 
lángoló, papi lélek hosszú éveken át gyűjtött, azt itt 
leszűrve szép rendben előadva találjuk. Szerző jól 
ismerte a papi élet összes örömeit, de fáradságait, 
küzdelmeit, csalódásait és veszélyeit is. Segítségére 
akart tehát sietni oltártestvéreinek s azért a tapasz-
talt lelki vezér szerető gondosságával mutatja meg a 
lelki örömök és erők forrásait, hogy azokból minél 
többet merítsen egy harmonikus, Istennek tetsző, em-
berekre áldásos papi életre. S teszi ezt két részben. 

Az első részben a pap életét, a másodikban a 
pap működését tárgyalja. Mindjárt az I. fejezet egész 
tökéletességében mutat ják be a lelki vezért, midőn 
a papi szellemet sürget olvasóiban. Azután a pap 
magatartására ad intelmeket, a ruházkodásra nézve 
épúgy, mint a viselkedésre. Elveiben sohasem túlzó 
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de a papi méltóságot is mindig szem előtt tartja. 
Azután szól az elmélkedésről, a szentmiséről, imád-
ság, tanulás és olvasásról ; beszél üdülésről, papi 
összetartásról, egyházias érzületről ; végre a papi 
szellem két felette fontos eszközéről: a gyónásról s 
a lelki gyakorlatokról adja elő aranyelveit és tapasz-
talatait. 

A második rész külső működésében nézi a papot. 
Szól először a lelkekért való buzgalomról, a Szentírás 
ó- és új-szövetségéből, a történelemből s a saját 
tapasztalatából merített tanulságos példákkal élén-
kítve előadását. Ugyanily sokoldalúsággal beszél a 
«lelkipásztori okosság»-ról és «a papi becsület meg-
óvásáéró l . Áttér azután a legfontosabb papi tényke-
désekre a szószéken, az iskolában, a gyóntatószékben, 
a betegeknél. A továbbiakban «Isten házának ékes-
ségé»^ köti olvasóinak lelkére. Lelkesen szól a Jézus 
szent Szivének kultuszáról és az Isten Anyjának tisz-
teletéről, mint a hitéletnek két hatalmas emeltyűjéről. 
Mint olyan, aki korának magaslatán áll, külön feje-
zetben emlékezik meg «a pap szociális tevékenységé»-
ről. A papnak a nép közé kell mennie, ezért jól kell 
ismernie a szociális kérdéseket. S amint a bevezető 
fejezetben a tapasztalt lelki vezér szólt fiaihoz, úgy 
a befejező fejezetben is ő szólal meg, «bátorság»-ot 
öntve a kislelküekbe. A bátorság apostoli erény. Kis-
lelkűség bénít. Inkább dolgozzunk, mint jajgassunk. 

Lélekben gyarapodva, akaratban megerősítve, 
lelkesedésben felvillanyozva tesszük le Walter köny-
vét. Bizony érdemes volt azt megírni, de érdemes 
volt azt le is fordítani. Az illusztris fordító nagy 
hálára kötelezte a magyar papságot fáradságos mun-
kájával. Mert sokban igazuk van azoknak, akik nehe-
zebbnek tartják a fordítást, mint eredetinek megírá-
sát. A püspök-fordító pedig tökéletesen végezte e 
nehéz munkálatot. Annyira átolvasztotta lelkében az 
eredetit, hogy nem is fordítást vélünk olvasni, hanem 
eredetit. 

Ha ehhez hozzávesszük a kötetnek csinos kiállí-
tását, a nyomdának liszta munkáját és az olcsó árt, 
mindent elmondtunk a kiadvány jól megérdemelt 
ajánlására. 

Mi is kívánjuk, amit b. Aichner herceg-püspök 
kívánt a műhöz irt a ján lásában: «Vajha sok olvasóra 
akadna e könyv! Valóságos tükör a kath. papok 
számára. Nézzenek bele és hasonlítsák össze magukat 

ez eszményképpel, hogy saját életöket és működésű-
ket is aszerint idomíthassák!» 

De van még egy kívánságunk aszketikus irodal-
munk nevében. Azt kívánjuk, hogy találkozzék nálunk 
is oly főpásztoi", aki arra hivatott férfiakat hasonló 
művek megírására buzdítson, hogy ne mondjuk köte-
lezzen, mint ahogyan annak idején a nagyemlékű 
Aichner buzdította az illusztris szerzőt, sőt egyenesen 
sürgette. Nálunk is van sok «volt spirituális», akik 
lelki és szellemi képzettségben bizonyára nem álla-
nak a volt brixeni spirituális megett, akik szintén 
sokat elmélkedtek és imádkoztak, dolgoztak és tapasz-
taltak. Mily értékes dolgokat í rhatnának itt azok is, 
akik gyakran évtizedeket töltöttek valamely theolo-
giai katedrán, kisebb-nagyobb papi nemzetséget ne-
velve a mi egyházunknak. Azt hisszük, hamarosan 
vigasztalóbb volna a hazai aszketikus irodalmunk-
nak képe ! Fiat ! Dr. Babura László. 

VI. K A T H O L I K U S V I L A G S Z E M L E 

Német-Birodaloni. 
A «Deutscher l'ro testa ntenverein» ezévi köz-

gyűlése . Ez az egyesület, amely az idén érte meg fenn-
állásának 50. évfordulóját, évi közgyűlését a mult héten 
tartotta meg Berlinben. Ezen egyesületnek főcélja az, 
hogy a német protestánsokat az u. n. «szabad keresz-
ténységnek» («freies Christenthum») megnyerje, amely-
nek apostolaiul tisztelik Jatho-1, Traub-ot stb., kik mind 
ezen egyesületnek tagjai voltak. A Prot est antenverein a 
racionalista protestánsok társasága (lapjuk : a Protes-
tantenblatt) ; különbözik tőlük az «Evangelischer Bund,» 
amely ugyan szintén racionalista álláspontot foglal el a 
hitvallás tekintetében, de fő célul a római pápa és az 
ultramontánizmus ellen való harcot tűzi ki és e cél 
szolgálatában egyesíteni törekszik az összes protestán-
sokat (lapjuk : «Deutsch—Evang. Korrespondenz.»). 

A mostani berlini közgyűlésnek első nyilvános ülé-
sén, okt. 15-én F. W. Schmidt bázeli tanár beszélt e 
témáról : «Das freie Christenthum, sein kirchliches Recht 
und seine religiöse Aufgabe.» Szerinte a szabad keresz-
ténység az «evangelium»-ban látja a vallásnak legtöké-
letesebb megnyilvánulását, amely a jelenben és a jövő-
ben is képes életünk irányítására. Az u. n. «apostoli 
hitvallás»-ban az evangélium tartalma nem jut kifeje-
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zésre. A protestáns egyházaknak szimbolikus könyvei is 
túlságosan az új szövetségi szentírásra támaszkodnak ; 
már pedig, az újszövetségi szentírás már bizonyos elvál-
tozásokkal őrizte csak meg az ősi evangéliumot. A pro-
testantizmus érdeme az, hogy az evangéliumot ismét 
kiásták (?) a századok által felébe hordott rétegek alól; 
a szabad kereszténység pedig a megcsonkított evangé-
liumot tökéletesíti és egy, minden keresztényt egyesíteni 
tudó, munkás és jámbor életre tanítja az embert. Reméli, 
hogy a katholikus egyház is még méltányolni fogja egy-
szer a reformáció művét és a szabad kereszténységet, 
mert hiszen a kath. egyházban is még sok van meg az 
evangéliumi szellemből. (!) 

A «Protestantenverein» közgyűlésétől a pozitivek 
érthető okokból távol maradtak. Mi katholikusok igaz 
részvéttel látjuk a protestáns theologusok ezen csoport-
jának vergődését a hit és hitetlenség sziklái közt. Az 
ilyen vizenyős «evangelium»-ból, amelyben az Ige meg-
testesülése, Jézus istensége, a lélek megváltása és örök 
üdvössége nem kapnak helyet, mi katholikusok nem 
kérünk. Ez nem egyéb racionalizmusnál, minden szent-
írási és hagyományi alap nélkül ; ebben, igaz, egyesül-
hetnek a föld összes népei és vallásai, de ez az egyesülés 
nem közös valláshoz, hanem közös vallástalansághoz 
jut ta tná az emberi nemet. Hiába! a kereszténységet 
nem lehet megszabadítani azon elemektől, amelyek lénye-
gével függnek össze. 

Felemlítjük még, hogy egy, némileg hasonló har-
madik protestáns egyesületük is van a német-birodalmi 
pro te s t ánsoknak és ez az Evangelische Kirchenkonferenz, 
amely az összes német egyházkerületek hivatalos képvi-
selőiből áll és kétévenkint Eisenach-ban ül össze tanács-
kozásra, immár 1854 óta. 

H o g y a n g o n d o l j á k a n é m e t l iberál is pro-
t e s t á n s o k a szeparác ió t . Németországban, annak 
épen protestáns részeiben, már néhány év óta állan-
dóan szőnyegen tartják az egyház és állam elválasztá-
sának kérdését. A Lipcsében minap megtartott i f jú 
liberális pártkonferencián Foerster evangelikus lelkész 
előadást tartott, amelyben rámutatva az ilyen szepará-
ció út jában álló nehézségekre, helytelenítette az állam-
nak az egyháztól való elválasztását, és inkább részle-
tenkint ajánlotta az állam különválását, például az 
állam elválását az egyháztól az iskolában stb. A libe-
rális Kölner Zeitung egyik olvasója többek nevében 
most felszólalt Foerster lelkész ellen és a teljes szepa-
ráció mellett tört lándzsát, de azt is szemére veti Foerster-
nek, hogy ő, úgy látszik, azért fél a szeparációtól, 
mert tévesen (!) azt hiszi, hogy a meghozandó szepa-
rációs törvénynek egyformán kellene alkalmaztatnia 
épen úgy a protestáns egyházzal, mint a kath. egyház-
zal szemben, már pedig ez nein lehet, mert ezen két 
egyház eltérő természetének megfelelően külön-külön 
szeparációs törvény lesz szükséges mindkét egyházra 
nézve. 

Úgy látszik, a Kölner Zeitung cikkezője a szepará-
cióban is olyan extra-étlapot akarna az evangélikusoknak 
biztosítani és nem látszik megérteni, hogy a szepará-
ció a teljes szakítást jelenti. Persze azért lehetséges — 
mint példa reá Belgium — hogy a szeparált állam 
mégis egyik vallásnak vagy többnek is némi köztestü-
leti jogokat is ad. 

Belg ium. 
P a r l a m e n t i tárgya lások a b e l g a i sko la javas la t 

felett . A belga parlament most egy új iskolatörvény 
lelett tárgyal. Október 17-én Woeste miniszter szólalt fel 
és kifejtette, hogy a szabad (katholikus) iskolákba 
934.830 gyermek közül 420.179 gyermek já r vagyis az 
összes tanköteles ifjúságnak 45°/o-a. Woeste aposztrofálja 
az ellenzéket, hogy csak nem fogja ellenezni azt, hogy 
a szabad iskolák álllami segélyben részesüljenek. Woeste 
beszédének további folyamán tagadja, hogy teljesen 
neutrális iskolák volnának. A neutrális iskolák egyéb-
ként sem kellenek a népnek ; bizonyíték rá Franciaor-
szág, ahol az állami iskolák felének, 17.000 iskolá-
nak, alig van egynéhány tanulója. Végre utal az ifjúkori 
kriminálitas növekedő arányszámára Franciaországban. 

Nagy-Br i tannia . 
S h e e l t a n k a n o n o k halála. A kath. regényeiről 

előnyösen ismert nevű Sheehan kanonok, doneraile-i 
plébános október 12-én halt meg Irlandban, plébániája te-
rületén. Theologiai tanulmányait a magnooth-i kollégium-
ban végezte. Pappá szenteltetvén, két évig (1875—7) De-
vonshire-ben, a plymouth-i egyházmegyében végzett, mint 
missionárius, kisegítő szolgálatot ; az itt szerzett tapasz-
talatait értékesítette My new curate (Az én üj káplánom) 
című regényében. Visszatérvén Irlandba, eleinte szülő-
helyén, Mallow-ban, volt plébános, majd nyolc évig 
Queenstownban volt kanonok, végre 1895-ben doneraile-i 
plébános lett, majd 1903-ban egyúttal doyne-i kanonok ; 
XIII. Leo pápa a theologiai doktori címet adományozta 
neki. 

Sheehan nemcsak író, hanem buzgó lelkipásztor is 
volt a szó modern értelmében : a lelkészeti rendes teen-
dők mellett az ír nép szellemi és anyagi fellendítésén 
dolgozott minden erővel. Regényei is ezen célnak álla-
nak szolgálatában. Mint regényírót, az ír néplélek, vala-
mint a papi lélek mély ismerete és pszihologiai problé-
mák mesteri fejtegetése jellemzik. Sheehan nagy hatással 
volt korára Irlandon kívül is ; óriási levelezést folyta-
tott olvasóival az egész világon. 

F r a n c i a o r s z á g . 
A f ranc iaország i kath. j o g t u d ó s o k k o n g r e s z -

szusa . Október 27-én nyílik meg Lyon-ban, a lyon-i 
érsek elnöklete alatt, a francia katholikus jogtudósok 
37. kongresszusa, amelynek fő tárgya lesz az egyház és 
állam viszonyának tanulmányozása és tárgyalása. Ez 
alkalomból Merry del Val biboros államtitkár, X. Pius 
pápa megbízásából, f. é. okt. 14-én levelet intézett Sevin 
lyoni érsekhez, amelyben kijelenti, hogy a kongresszus 
tagjai biztos irányítást vehetnek a tervbe vett tárgya-
láshoz a pápák ügyirataiból, nevezetesen XIII. Leo 
pápának enciklikáiból, és a francia legújabb viszonyokat 
illetőleg X. Pius pápa aktáiból. Kiváló theologusok és 
kánonisták is kifejtették a Szentszéknek ezen tanát, neve-
zetesen Tarquini és Cavagnis bibornokok, legújabban 
pedig Billot bibornok, Franciaországnak ez a dicsősége. 
Ezen források figyelembe vételével elkerülhetők lesznek 
egyes tévedések, amelyekbe kath. írók is néha belees-
nek, nevezetesen akkor, mikor az egyház és állam közti 
viszonyt egyszerű coordinatio-ban látják vagy pedig az 
egyháznak «iurisdictio indirecta»-jál csakis irányító 
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hatalomnak tekintik olyan dolgoknál, amelyek termé-
szetfeletti oldallal is birnak. 

Ha a kongresszus tagjai — folytatja Merry del Val — 
az isteni jogra támaszkodó és azért változhatatlan alap-
elvekben megállapodtak, akkor már könnyű lesz érté-
kelni az egyház viszonyát az egyes államokhoz, úgy 
annak történeti fejlődését, mint annak jelenlegi állapotát 
illetőleg, úgy általában, mint különösen is, egyes jogi-
intézmények tekintetében. «Akkor végre azon konklú-
zióra fognak jutni, hogy míg egyrészt a két hatalom 
közt való összhang, az egyházi közjog igaz elvei szerint, 
egyaránt nagyon előnyös úgy a lelkek üdvére, mint a 
népek jólétére, addig másrészt néhány államban az 
egyháznak szerzett állapot nemcsak nem felel meg az 
említett elveknek, hanem néhol, ami rosszabb, igazság-
talan és tűrhetetlen, nagy hátrányára a vallásbékének 
és még a polgári egyetértésnek és jólétnek is. Adja 
Isten, hogy bárcsak a kath. jogtudósok tanulmányai és 
határozmányai, kiegészítve egy állhatatos és termékeny 
gyakorlati akcióval, visszavezethetnék a szellemeket a 
tiszta és józan tanok elfogadásához és az egyház elide-
geníthetetlen jogainak tiszteletéhez, amely egyházat Jézus 
Krisztus független és tökéletes közületként alapított 
meg.» 

Combes napiparancsa a pau-i radikális kon-
gresszushoz. Emile Combes szenátor, volt miniszter-
elnök, a Basse-Pyrénées radikális szövetségének elnö-
kéhez levelet intézett, amelyben bejelenti, hogy akadá-
lyoztatása miatt nem vehet részt a radikálisok pau-i 
kongresszusán, majd így folytatja : 

«Egyébként jó lesz megjegyezni, hogy ha a reakció 
most a mi politikánk (radikális politika) ellen ered-
ményeiben hívságos és kifejezéseiben nevetséges gyűlö-
letet és lenézést tanúsít, a dolgok mivoltában rejlő 
igazságosság elégtételt fog adni nekünk a jövőben, a 
jelenben szenvedett igazságtalanságokért és méltatlan-
ságokért.» 

A levél végén kijelenti Combes, hogy a kongresszus 
főcélját a balpárti blokk újból való megkötésében látja, 
a minden néven nevezendő reakciók együttes erőfeszí-
tései ellenében. 

Egy interview-ben pedig kijelentette, hogy minden 
áron meg kell csinálni a balpártok blokkját; igaz ugyan, 
hogy az egyesült szocialisták sok borsot törtek a radi-
kálisok orra alá, de most ilyen dolgokról meg kell 
feledkezni és csakis a demokratikus és laikus köteles-
ségre kell gondolni. Majd védelmébe vette a szenátust, 
amely megmentette a köztársaságot, amikor elvetette a 
proportionalis választójogot. Végre így fejezi be fejtege-
téseit : 

«Egy minimum-programmot kell kidolgozni, alapul 
véve a «la défense laique»-ot és a jövedelmi adót. Ezen 
két problémára nézve pontosan meg kell állapodni. 
Meg kell mondani, miféle jövedelmi adót akarunk és 
mifélék azon rendszabályok, amelyek szükségesek ahhoz, 

hogy a papságot megakadályozzuk a nemzeti oktatás 
ellen intézett durva és roszhiszemü támadásban.» 

A kongresszuson elhangzott beszédek, mint alább 
látni fogjuk, mutatják, hogy a kongresszus sok tagja 
valósággal napiparancsnak vette Combes kívánságait. 

A francia radikálisok pau-i kongresszusa . 
Lourdes-nak tőszomszédságában f. é. okt. 16-án gyűlt 
össze a radikálisoknak Combes által egyházellenes motí-
vumokkal még a mult héten összeharangozott kon-
gresszusa. 500 radikális párttag jelent meg, köztűk sok 
parlamenti képviselő. 

Debierre szenátor, szabadkőműves nagymester (Nord 
département-ből) tartotta a megnyitó beszédet. Min-
denekelőtt azt követelte, hogy az álradikálisokat ki kell 
zárni a pártból. Majd nagy tetszés közben Barthou mi-
niszterelnök ellen fordul, aki a laikus iskolát nem védi 
meg kellőképen és az ország nyakára hozta az új ka-
tonai törvényt (3 éves szolgálat), melyet a radikálisok 
ideig-óráig csakis mint a nemzetért hozott áldozatot 
hajlandók tűrni. A katonai törvény kapcsán felemlíti a 
legutolsó, délfranciaországi hadgyakorlatokat, amelyek 
beigazolták a francia hadvezetőség egyes tagjainak 
tehetetlenségét, amivel egyes hadtestparancsnokok való-
ban megérdemelték elmozdíttatatásukat. (Itt az elmoz-
dított Faurie hadtestparancsnokot éljenző közbeszólások 
hangzottak el. Megjegyzendő, hogy Faurie épen szabad-
kőműves és «fichard» voltának köszönhette eddigi elő-
menetelét, és így bukása felett a radikálisoknak és sza-
badkőműveseknek lehet szomorkodniok.) Debierre csak 
azt kívánja, hogy az elmozdítottak helyébe azután ne 
hozzanak «csizmás kapucinusokat». («Capucins bottés». 
Értsd: kath. érzületű tiszteket.) Végre pártolja a régi 
balpárti blokk visszaállítását és e célból a szocialisták-
kal való szövetkezést. De ez az indítványa nem talált 
egyhangú tetszésre a kongresszus részéről. 

Az ezután következő zárt ülésen a radikálisok a 
Barthou kormány bünlistáját állították össze. Malay, a 
Cailloux kormány volt államtitkára, a Barthou-kabinet 
első hibáját abban látja, hogy nemzeti béke («apaisement») 
és összetartás politikáját hirdeti. Második végzetes hibája, 
hogy eltávolodva a laikus eszménytől, egészen Róma 
járószalagján hagyja magát vezettetni, hiszen Barthou 
cirkulárisa a papságnak állandó jogot ad az iskolai tan-
könyvek ellenőrzésére ; Baudin tengerészeti miniszter 
rendelete (a nagypéntek megülése a Levante vizein 
állomásozó hadihajókon) pedig egyenesen ellentétben 
áll a szeparációs törvény 2. szakaszával, amely szerint 
a köztársaság nem ismer el egyetlen vallást sem. Har-
madik hibája pedig a Ziarí/iou-kormánynak a jövedelmi 
adóról szóló törvényjavaslat elejtése. A kormánynak 
ezen merényletei ellen a «défense laique» és a «devoir 
fiscal» (jövedelmi adó) jelszavával kell hadat izenni. 
Csak az a kérdés, kik legyenek e hadjáratban a radiká-
lisoknak szövetségesei? Semmiesetre sem az egyesült 
szocialisták. 
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Malvy után Pclletan, volt hadügyminiszter szólall 
fel, ki szintén támadta a Barthou-kormányl vallási és 
pénzügyi politikája miatt, de ő az egyesült szocialis-
tákkal való szövetkezést ajánlotta a küszöbön álló vá-
lasztásokra való tekintettel. (Hat hónap múlva új vá-
lasztás lesz Franciaországban.) 

Az október 17-én megtartott nyilvános ülésén Pcl-
letan elnökölt és éles beszédben ecsetelte a radikaliz-
mus folytonos gyengülését 1906 óta. Majd Poincaré 
köztársasági elnök eljárását birálta. Végre a radikáli-
sokat egységes eljárásra és szövetkezésre hivja fel. Egy-
séges programként ezeket ajánlja : abszolút elvetése a 
jobboldallal való bármiféle együttműködésnek, azután a 
«défense laique», továbbá a hároméves katonai szolgálat-
ról szóló törvény ellen való akció és végre a jövedelmi 
adó. Emellett a program mellett a megalkuvást nem 
ismerő radikálisoknak helyt állaniok kell. 

Végre két határozati javaslatot fogadtak el. Az el-
sőben helytelenítik Poincaré elnöknek, az ő francia-
országi utazásai közben való szokatlan személyi ünnep-
lését, amely tápot ad a mindenféle reakciónak a laikus, 
demokratikus és társadalmi hódítások ellen folytatott 
küzdelmében. A másikban pedig, utalással a Barthou 
és Baudin-féle rendeletekre és a kormánynak a jobb-
oldal által történő támogatására, felhívja a kormány-
nak í'adikális és radikális-szocialista párthoz tartozó 
tagjait arra, hogy az esetben, ha a kabinetben meg-
maradni akarnak, lépjenek ki a pártból. 

Még megjegyezzük, hogy a kongresszus a radikális 
párt elnökévé Combes helyébe Cailloux volt miniszter-
elnököt választotta meg. 

A r ad iká l i s p á r t ú j p r o g r a m m j a . A pau-i ra-
dikális-pártkongresszus vasárnap véget ért. A kongresz-
szus egy új programmot dolgozott ki a párt részére, 
amelynek pontjai a következők : 

1. A «défense laique» nyomatékosabb szervezése, a 
laikus iskolák hatásosabb védelme és a szabad iskolák 
megszüntetése. 

2. A progresszív jövedelemadó behozatala, a tőke 
nagyobb megadóztatása, a földbirtok tehermentesítése, 
a létminimumon alul levő jövedelmeknek az adózás 
alól való felmentése. 

3. A katonai törvény tekintetében a radikális párt a 
haza eszményéhez való ragaszkodását fejezi ki és a haza 
épségének, függetlenségének és méltóságának védelmére 
kész a szükséges garanciákat megadni, de másrészt 
ellenez a hadügynél minden felesleges ember- és pénz-
áldozatot, miért is a felfegyverzett nemzet eszméjét pár-
tolja és az ifjúság katonai előkészítését, a tartalékok 
jobb felhasználását, a hadvezetőség és a beosztás újjá-
szervezését ajánlja, hogy a kötelező katonai szolgálat 
ideje redukálható legyen. 

4. Követeli a diplomácia republikánizálását és a 
francia gyarmatügynek demokratikus és laikus szel-
lemben való újjászervezését. 

Érdekes még az első programmpont indokolása : 
«A papság ari'ogans magatartása, a gyalázó és rá-

galmazó hadjárat a laikus iskola ellen, a legkülönfélébb 
új intézmények felállítását célzó propaganda kötelessé-
günkké teszi, hogy védelem helyett támadjunk. Nem 
levén pontosak törvényeink, és ingadozók bíróságaink, 
a kongregációk ismét feléledtek és a papság támogatá-

sára siettek. A mi célunk e törvényeket kiépíteni és 
mindenekelőtt a laikus iskolát megvédeni. Azután majd 
véget vetünk azon kiváltságoknak, amelyekkel élnek az 
ú. n. «szabad» iskolák, amelyek épen ellenkezőleg nem 
a szabadság iskolái, hanem az erőszak iskolái. Mi szabad-
ságot adtunk az egyháznak, nem fogjuk tűrni, hogy az 
egyház, az ő kiirthatatlan uralomvágyától ösztönöz-
tetve, a szabadsággal visszaéljen mások szabadságának 
elnyomására.» 

Hát bizony itt Phaedrus meséje jut az embernek 
eszébe : «Lupus et agnus.» Az egyháztól elvették min-
denét, csak épen annyit hagytak meg, amennyit egy, 
jogegyenlőséget hirdető államban elvenni nem is lehetne, 
és ime, még mindig ő a támadó, az erőszakos. És miért? 
mert az ő iskoláiba tódul a nép, a laikus iskola taní-
tója pedig üres tantermekben vicsorítja a fogát! 

Csináljon a francia állam valóban neutrális, de a 
vallást nem üldöző és gúnyoló állami iskolát, és az 
egyház sem fog ellene állást foglalni. 

A p a u - i k o n g r e s s z u s r é s z l e t e s j avas l a t a a 
l a i k u s i sko la v é d e l m é r e . A kongresszus utolsó nap-
ján beható vita volt, mily eszközökkel védjék meg a 
laikus iskolát. Némelyek /Bepmalé) az állami iskola-
monopolium kimondását sürgették, de ezt Brard elle-
nezte és kivánta, hogy a kongresszus az ő, a parlament 
előtt levő javaslata helyett (t. i. hogy a 3000 lakossal 
nem biró községekben «szabad» iskolák, vagyis nem 
állami, nem laikus iskolák, ne legyenek felállíthatók), 
azt a javaslatot tegye magáévá, hogy sehol, ahol a 
meglevő iskolák magukba fogadni képesek az ifjúságot, 
ne legyen szabad miniszteri engedély nélkül új iskolát 
állítani. Ferd. Buisson, a laikus iskola atyamestere, 
szintén ellenezte a monopoliumot és Brard javaslatát 
pártolta, mert az egyenesen a monopoliumra fog el-
vezetni, de harc nélkül ; szerinte a meglevő szabad 
(vagyis : katholikus) iskolák ellen elégséges lesz, ha 
nagyobb állami beavatkozási jogot adnak a kormány-
nak. Brard javaslatát végre a kongresszus négy szavazat 
hiján egyhangúan elfogadta. 

Diderot centenáriumának megünneplése . A fel-
világosultság patriarchája, Denis Diderot, születésének 
kétszázadik éve most október 5-én pergett le. Ez alka-
lomból szülővárosa, Langres, Diderot-nak szobrot emelt 
és ennek leleplezése most október 19-én ment végbe 
Klotz miniszter (izraelita) jelenlétében, aki beszédet is 
tartott és Diderot-nak írói, bölcsészi és művészeti ér-
demeit emelte ki. 

Diderot-nak ünneplése a langres-i katholikusokat 
mélyen sérti, mert az ádáz Isten-gyűlölőnek, a legmocs-
kosabb tollú írónak és az «Encyclopédie» megalapítójá-
nak ünneplését látják benne. Ezt megérezhette a lang-
res-i akadémiai tanfelügyelő is, mert a langres-i elemi 
iskolák állami felügyelőjéhez küldött utasításában a lan-
gres-i állami iskolák ifjúságára nézve nemkötelezőnek 
jelentette ki a Diderot-ünnepélyen való megjelenést. (Ez 
a radikálisok haragját keltette fel Langres-ban, sőt Pau-
ban is, ahol a radikális kongresszuson is szóvá tették.) 

Durfourt langres-i püspök meg a kath. lapokban 
tiltakozást tett közzé Diderot ünneplése ellen és felszó-
lítja a híveket, hogy maradjanak távol az ünnepélytől. 
A püspök a tiltakozást egyrészt Diderot-nak destruktív 
írói tevékenységével indokolja, másrészt pedig azzal, 
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hogy az ünnepélyt épen a volt langres-i kis-szeminárium 
dísztermében tartották meg. 

A püspöki tiltakozó irat Diderol-ról ezeket mondja: 
«A katholikusoknak nem lehet, de nem is szabad el-
felejteniük, hogy mindenekelőtt azt a borzasztó embert 
akarják ünnepelni, aki a XVIII. század filozófusaival 
minden erejével a keresztény vallásnak és azon alap-
elvekneklerombolásán dolgozott, amelyeken az egész tár-
sadalom nyugszik, szolgálatába bocsájtva ezen bűnös 
vállalkozásnak a legvakmerőbb istentelenséget, kapcso-
latban a legelvetemültebb erkölcstelenséggel». 

Katonai le lkészek visszaállítása a francia had-
seregben. A szeparáció életbeléptetése után a francia 
állam beszüntette az egész kultusz budget-etés ezért succes-
sive törölte az összes papi alkalmazottakat is, kik az állam 
szolgálatában állottak. De a vallásosabb vidékekről szár-
mazó katonák közt már évek óta nyugtalanság volt a 
lelkészek hiánya miatt. Ezért a francia hadügyminisz-
ter f. é. május 5-én rendeletet bocsátott ki a katonai 
lelkészi állások («aumonerie militaire») betöltése iránt. 

Mivel azonban ezen rendelet nem volt tekintettel 
arra, hogy a katonai lelkészek kirendelése nem tartoz-
hatik a világi hatóságnak, a minisztériumnak, kezébe, ezért 
a lyon-i érsek most részletes utasítás kíséretében felhívja 
papságát, hogy, mielőtt ő tőle felhatalmazást nem 
kapnak, nem szabad a miniszterhez katonalelkészi állo-
másért folyamodniok, a folyamodványban pedig fel 
kell említeniök a püspöki felhatalmazást, és magának a 
folyamodványnak is a püspök által láttamozottnak kell 
lennie. Továbbá meghagyja az érsek, hogy a minisz-
teri kinevezést elnyervén, az illető köteles azt a püs-
pöknek bejelenteni, ki kánoni kinevezést fog neki adni, 
valamint hivatalára vonatkozó részletes utasításokat és 
fakultásokat, amelyekkel azonban csak akkor lesz sza-
bad élnie, ha szolgálati alkalmaztatásáról okmányt kap 
a minisztertől. A miniszter által megbízott és a püspök 
által kinevezett katonai lelkész csakis akkor távozhatik 
el eddigi állomásáról, amikor megkapja a katonaságtól 
szolgálati beosztását, de távozás előtt köteles ezt beje-
lenteni püspökének. 

Görögország. 
Az Atl ios-begy a görög király fennhatósága 

alá vetet te rnagát. Kimerítően foglalkoztunk már az 
Athos-hegy jövőjével akkor, mikor az első balkáni há-
ború idejében, még bizonytalan volt, melyik hatalomnak, 
Görögországnak-e avagy Bulgáriának fennhatósága alá 
fog-e kerülni az Athos-hegyi szerzetes köztársaság. De 
azóta a második balkán-háború eldöntötte e kérdést 
Görögország javára, mert a bukaresti béke Macedóniát 
Szalonikin túl is egész Kavalláig Görögországnak Ítélte 
oda. így tehát az egész Chalkis félsziget görög uralom 
alá került és vele e félszigetnek legészakibb földnyelve, 

a Hagion Oros, amelyen az Athos-hegy és a szerzetes-
köztársaság is áll. 

De épen mivel az Athos-hegy a törökök alatt is 
bizonyos különállással bírt és hierokratikus köztársa-
ságnak volt mondható, azért Macedonia meghódítása 
után is kétséges volt az, vájjon az Athos-hegy nem 
lesz-e teljesen szuverén állammá az oekumeniai patri-
archa jogára alatt? De most jön híre annak, hogy októ-
ber 17-én az Athos-hegyen az összes kolostorok (20) ki-
kiáltották az Athos-hegynek Görögországhoz való csatlako-
zását, és hogy ilyen tartalmú iratot írtak alá az összes 
szerzetesek az Athos-hegyen. 

g f l g f l VIII . V E G Y E S E K 

E g y h á z z e n e i t a n f o l y a m o k . Az egyházi zene or-
szágos reformművét előmozdítandó, Járosy Dezső zene-
akadémiai tanár, temesvári székesegyházi karnagy a 
szünidő folyamán három egyházzenei tanfolyamot rende-
zett. Az elsőt Temesvárott julius hó 4-től 14-ig a pap-
nevelőintézetben, ahol úgy a tavalyi, mint pedig a tavaly-
előtti évben ugyanilyen tanfolyamok rendeztettek. Az 
így megtartott temesvári tanfolyam sorrendben tehát a 
harmadik. A tanfolyamra összesen 28-an jelentkeztek 
úgy a csanádi, mint pedig az ország más egyházmegyéi-
ből. A jelentkezők között voltak kántorok, tanítók, kar-
nagyok és énektanítók. A második egyházzenei tanfo-
lyam szintén hasonló céllal rendeztetett augusztus hó 
21-től 30-ig Szegeden a tanítóképző intézetben. A jelent-
kezők száma itt is meghaladta a harmincat és közöttük 
képviselve volt az országnak úgyszólván minden egy-
házmegyéje. Úgy a temesvári, mint pedig a szegedi tan-
folyam tárgyai a következők voltak : 

1. A hagyományos gregorián korális elmélete és 
gyakorlata. A tanfolyam tartama alatt összesen 22 óra. 
Tanára : Temesvárott Grunewald Kamill győri zenetanár, 
Szegeden Járosy Dezső, a tanfolyam vezetője. 

2. Zeneelmélet és összhangzástan, főtekintettel a 
népénekre. A tanfolyam tartama alatt összesen 22 óra. 
Tanára: Temesvárott Wajdits Károly kassai kir. tanító-
képzői zenetanár, Szegeden Naszády József szegedi tanító-
képzői zenetanár. 

3. Az egyházi zene liturgikája, főtekintettel a gyakor-
lati egyházzenei reformra. A tanfolyam tartama alatt 
összesen 10 óra. Tanára Temesvárott Járosy Dezső, a 
tanfolyam vezetője, Szegeden Kováts Sándor dr. szent-
széki ülnök, apátfalvai plébános. 

4. Az orgonajáték elmélete és gyakorlata. A tanfo-
lyam tartama alatt összesen 12 óra. Tanára úgy a temes-

Legjobb a Láng-féle acetylén kocsirúd lámpái 
Jól világít és soká tart! Acetylén kocsirúd lámpa elegáns nikkel kiállításban 127 mm. és reflektorral 1 kg-
nehéz, égési tartalma cea 5 óra, ára 24 kor., ugyanezen alak masszívabb kivitelben, 133 mm. reflektorral 28 kor. 
Luxus acetylén kocsirúdlámpa 140 mm.-es reflektorral, 9 órai égéstartalommal 32 kor. Kocsirúd lámpatartó 
darabja 3-80 kor., carbid kgja 50 fillér. 5 kg.-os csomag légmentes pléhdobozban, fadobozba csomagolva 3-30 
kor. Elegáns vadászlámpa, 18 cm. magas, 5 cm. körátm., kényelmesen zsebrevágható nikkelezett szép kiállításban, 
használati utasítással ára 8 kor. Elektromos vadászlámpa, 20 órás száraz elemmel négyszögletes oxidált vastokban 
110 X 85 X 45 méretben drbja 10 kor., tartalékelem hozzá 2 kor. :: :: :: Iiámpaárjegyzék díjmentesen . 

L Á N C J A K A B é s F I A , Budapest , VIII. kerület , J ó z s e f - k ö r u t 4 3 . s z . 
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vári, mint a szegedi tanfolyamon Járosy Dezső, a tanfo-
lyam vezetője. 

5. Énekgyakorlatok a gregorián korális és műének 
köréből. A tanfolyam tartama alatt összesen 10 óra. Ta-
nára Temesvárott Grunewald Kamill, Szegeden Naszády 
József. 

6. Az énektanítás pedagógiája. A tanfolyam tartama 
alatt összesen 5 óra. Tanára úgy a temesvári, mint a 
szegedi tanfolyamon Járosy Dezső a tanfolyam vezetője. 
Amint a tantárgyfelosztás e vázlatából kitűnik, a jelent-
kezők az egyházi zene egészéből kaptak egységes áttekin-
tést és gyakorlati útmutatást. A 10 nap alatt gyakorla-
tilag elsajátított ismereteket úgy Temesvárott, mint pe-
dig Szegeden egyházzenei hangverseny és liturgikus 
nagymise keretében igazolták be. Utóbbi alatt eléne-
kelték a mise összes állandó és változó részeit. Részint 
a gregorián korális, részint pedig az ujabb egyházi 
műének szerint. Mindkét tanfolyam látogatói azonkívül 
a kurzus végén bizonyítványt is kaptak, mely a tan-
folyam sikeres látogatásáról szolgál bizonyságul. Azon-
kívül a tanfolyam látogatói állandó összeköttetésben 
maradnak a tanfolyam vezetőjével, aki gyakorlati mun-
kájuk közben segítségükre van. 

A harmadik egyházzenei tanfolyam papok és pap-
növendékek részére rendeztetett Máriaradnán julius 14-
től 19-ig. E tanfolyam célja, épúgy, mint az előző évben 
ugyanezen helyen megtartotté, az volt, hogy a jelentkezők 
egyrészről felvilágosítást nyerjenek az oltári ének gyakor-
lati előadását illetőleg, másrészről pedig, hogy az egy-
házzenei reform kivitelében szakértelemmel a kántornak 
segítségére legyenek. A máriaradnai tanfolyam gyakor-
lati eredményeit szintén liturgikus nagymise keretében 
igazolták be. Nevezetesen elénekeltek egy korális misét 
és azonkívül közreműködtek a tanfolyam vezetője által 
rendezett orgonahangversenyen is. 

A máriaradnai tanfolyam az eddig rendezett egyház-

HARMON IU MOT 
elismert legjobb gyártmányokat szállít 
Magyarország legnagyobb hangszergyára 

STOWASSER J • udv. szállító, 

a javított Rákóczi-tárogató feltalálója. 

, Lánchíd-ntca 5. szám. 
: Öntőház-ntca 3. szám. 

Ajánlja mindennemű, gyárában készült hangszerelt, úgyszintén húrokat és hang-
. szeralkatrészeket. • — • • — • ' • Árjegyzék díjmentesen küldetik. _ 

BUDAPEST, £ £ 

HARMONIUM ES ZONGORA 
Mielütt harmoniumot vásárolna, ne mnlassza el a mi 

főárj egyzékünket kérni ! 
Az országban a legnagyobb választék elvá-
molt elsőrendű amerikai és németországi 
gyártmányokban kedvezményes fizetési fel-
tételek mellett minden árfelemelés nélkül. 

Képviselők kerestetnek. 
K E R B E R É S B E R L E T H 
Budapest, VTI., Wesselényi-utca 53. szám. 

zenei tanfolyamok sorában a hatodik volt és a végzett 
munka eredményei máris nyilvánvalóak. A tanfolyamot 
látogatott hallgatók buzgósággal dolgoznak az egyházi 
zene érdekében és az eredmények minden uton szemmel-
láthatók. Míg Magyarországon az egyházi zeneiskola léte-
sül és a kántorképzés ügye rendezve nem lesz, addig 
e tanfolyamok nélkülözhetetlen eszközei a magyar egy-
házi zenereform megvalósításának. 

A v e l e n c z e i m e c h i t a r i s t á k 1 5 0 0 é v e s e m l é k -
ü n n e p e . 1500 éve mult annak, hogy az örmény nem-
zetnek saját alfabétje van és 400 éve annak, hogy 
Velencében, az örmény Szent Benedekrendi szerzete-
seknek, a mechitaristáknak, kolostorában a hires me-
chitarista nyomda fennáll. Ennek a kettős évszázados 
évfordulónak ünnepét mult vasárnap és hétfőn ünne-
pelték meg a velencei mechitaristák az ő S. Lazaro szi-
geten levő kolostorukban. Vasárnap volt az egyházi 
ünnepély, Ghiurekian, a velencei mechitarista kolostor 
apátja, pontifikálta a szentmisét, örmény ritus szerint. 
Hétfőn pedig egy irodalmi és művészi műsoros ünne-
pély volt a kolostornak tágas és szép könyvtártermé-
ben; utána pedig az apát megvendégelte a meghívott 
előkelőségeket. 

Felelős szerkesztő és k iadótu la jdonos : 
Dr. HANUY FERENC, egyet, t aná r (IV., Molnár-u. 20.) 

Főmunkatá rs és szerkesztő-helyettes : 

Dr.WoLKENBERG ALAJOS, egyet, t anár (IV., Váczí-u. 83.) 

c J u s t h B é l a 
kárpi íosmetserés 

díszítő 
Budapest, VIII., Horánszky-u. 22. 

értesíti nagyérdemű rende-
lőit s a közönséget, hogy üzle-
tét az itt íelzett helyiségbe 
(kongregációi épület) helyezte 
át. Megrendeléseket leg-
gyorsabban teljesít. 

O r g o n a f r a r m o M i t m o k a t 
mindkét rendszer szerint a legolcsóbban szállít 
PajkrEezső és Tsa, Budapest, 
X . , D e l e j - u t c a 2 5 . s z . ( T i s z t v i s e l ő t e l e p . ) 
Árjegyzék ingyen és bérmentve. Részletfizetés engedélyezve. 
Tanerőknek s lelkészeknek külön százalékengedmény. Kérjen 
árjegyzéket pianókról és pianinókról. Bérmentes szállitás 
„ u az utolsó vasúti állomásig. •••• 

szőnyeg-
Budapest, V., Deák Ferenc-tér I. Erzsébet-tér. 
Bútorszövetek, ágy- és asztalterítők, 
függönyök, paplanok és szőnyegek 
gyári raktára. Közvetlen behozatal 

perzsa- és smyrna-szőnyegekben. 
Ü T Árjegyzék és mintákkal kívánatra készséggel szolgálok. 
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If Â katholikus pedagógiai világirodalomban páratlanul álló 
munka II. kötete jelent meg a napokban német nyelven: 

à német tanigyir@dal®m legkiválóbb szakemberei szer-
kesztik. A teljes mű 5 kötetből áll, a második kötet most 
hagyta el a sajtót. Egy-egy vászonkötésii kötet ára 16'SO K. 

& # • 

Ez, a keresztény világfelfogás talajából sarjadt mü minden pártállástól menten, 
elfogultság nélkül foglalkozik a legrégibb időktől mai napig észlelhető peda-
gógiai irányokkal, kiemelve azoknak úgy szellemi, mint technikai értékeit. 
Ezen törekvés adja meg a mü valódi értékét, mert megkönnyíti az összes irá-
nyok legjobb, s a gyakorlat terén már bevált és hathatósaknak, céleredménye-
seknek bizonyult elvei leszűrését és foganatba vételét. Az egyes cikkekben a 
hírneves szerzők mellőztek minden hosszabb fejtegetést, ismétlést és haszontalan, 
érdektelen dolgot. A fö súlyt az egyetemleges kép megrajzolására helyezték, s 
igy a minden sallangtól ment, egyszerű, s épen a maga egyszerűségében tökéletes 

, kép csodálatos gyorsasággal ragadja meg figyelmünket, mert a cikkek minden 
rövidségük és tömörségük mellett világosan, élvezhetően vannak megirva. 

• • • 

Mindezen előnyök mellett a „Lexikon der Pädagogik" messze túl-

halad hasonló tartalommal eddig megjelent bármely más kiadványt. 

4 • • 
» 

Beszerezhető: a SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT könyvkereskedésében 
B u d a p e s t , I V . k e f . , K e e s k e m é t i - u t e a 2 * s z * 

«Stephaneum» a Szent-István-Társulat nyomdája. 
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R E L I G I O 
TUDOMÁNYOS ÉS TÁRSADALMI KATH. HETI FOLYÓIRAT 
A B U D A P E S T ] EGYETEM H I T T U D . KARA TÖBB TAGJÁNAK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI 

Dr. H A N U Y F E R E N C , EGYETEMI TANÁR. 

Megjelenik — július és augusztus hó ki-
vételével — minden szombaton reggel. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal : 

Budapes t , IV. , M o l n á r - u . 20. 

Előfizetési ár : egész évre K 12, félévre K 6. 
Egyes szám ára : 50 fillér. (Kapható a Szent -
István-Társulat köny /k . , IV., Kecskeméti-u. 2.) 

TARTALOM. I. Vezércikk : A kánonjog kodifikációjának előnyeiről 
és hátrányairól . I r ta : Hanuy Ferenc dr. — II. Az örök város-
ból : 1. Veilillot Lajos emlékének megülése Rómában. 2. A Gior-
dano-Bruno-egyesület kiáltványa a szabadgondolkodó választók-
hoz. 3. Az olaszországi választások eredménye. — III. Tudomá-
nyos cikkek, közlemények, értekezések: 1. Keresem a lelket. Dudek 
János dr.-tól. 2. A csőti (csúti) prépostság holléte. Karácsonyi 
János dr.-tól. 3. A keleti misék erkölcsi szempontból. — u.-tól. 
4. Adatok Nagy Konstantin császár egyházi lovagrendjének törté-
netéhez. III. Stöhr Géza Ker. János-tói. — V. Könyvkritika : A. Kon-
rád : Entropie, Weltanfang, Gott. Zubriczky Aladár dr.-tól. — 
VI. Katholikus Világszemle : A.) Franciaország : 1. A bretagne-i 
püspökök körlevele a kath. iskolákról. 2. Az egyesült szocialisták 
nem akarnak belépni a radikális blokkba. 3. Bandin miniszter 
módosít ja rendeletét. 4. A francia szeparációs szekularizációból 
megmentet t templom. R.) Svájcz : A sl-gallen-i püspöki szék be-
töltése. C.) Német-Birodalom : A bádeni tartománygyülési válasz-
tások eredménye. D.) Nagy-Britannia : 1. Három konvertált an-
glikán pap. 2. Asquith miniszterelnök a homerule-ról. — VII. 
Hirek a tudomány világából : A lőweni egyetem ú j beszerzése. — 
IX. Könyvszemle. A legújabb theologiai irodalom. 

A kánonjog kodifikációjának előnyeiről és 
hátrányairól. 

I r t a : HANUY FERENC DR. 

Mindinkább közeledvén az az idő, amikor 
az új kánoni törvénytár elkészül, nem felesleges 
ezt a két dolgot külön is vizsgálódás tárgyává 
tenni, sőt felette hasznos és tanulságos, nemcsak 
az elmélet, a jogtudomány szempontjából, hanem 
az egyházi joggyakorlat szempontjából is. 

Szaktudományi szempontból első és fő előnye 
a kódexnek az lesz, hogy az egyetemes egyházi 
tételes jog, hiteles alakban, egy szerves egészbe 
foglalva fog a tudomány műtőasztalára kerülni. 

Amiként Gratianus Decretum-a a klasszikus 
kánonjog korszakának megindulására adta az 
első lökést, páviai Bernátnak magán-, III. Ince, 
III. Honor és főleg IX. Gergely pápáknak pedig 
hivatalos dekretális-gyüjteményei ezen arany-
korszakot a virágzás tetőpontjára segítették, mer t 
egészen friss, egységes és az elévülés korhasztó 

hatásától még ment tételes törvénytömeget bo-
csátottak a jogtanítás, a jogtanulás és az iro-
dalmi munkásság szolgálatába, úgy remélhető 
az is, hogy az új kánoni kódex a XX. század-
ban is új életre kelti az egyházjogtudományt. 

Ennek magyarázata abban rejlik, hogy az 
eddigi jogtudományi tanításnál, tanulásnál és 
irodalmi tevékenységnél a kutató jogtörténet 
igen sok energiát és időt vett igénybe, csak azért, 
hogy e kutatás utján a tételes jog pontosan 
megállapítható legyen ; ezentúl azonban a tételes 
jogot nem jogtörténeti uton kell mintegy ki-
ásni a századok törmelékei alól, hanem készen 
kapja a tudós, a tanár, a tanuló. 

A jogtörténetnek az új kódex életbeléptetése 
után csakis történeti célja lesz, hogy az egves 
jogintézménynek vagy jogszabálynak evolució-
iát előadja egészen az új kódexig. A módszer 
tehát analitikus lesz az eddigi szintetikus helyett : 
eddig ugyanis a tételes jog maga is történeti 
kutatás tárgya volt és kicsiny jogtételekből lőn 
összeállítva a jogtörténész által ; ezentúl pedig a 
kódexben a tételes jog készen fekszik majd előt-
tünk és csakis a történeti evolutio megismerése 
céljából igyekszünk megismerni a mult fejlődés 
főbb mozzanatait. 

A jogtörténeti részletkutatásnál a jogtudósok 
révén felszabaduló energia, valamint a nagyobb 
időtöbblet a tanárok és tanulók részén ezentúl a 
tételes jogra lesz fordítható ; és ez annál is inkább 
ösztönző munka lesz, mert az új kódex-szöveg leg-
nagyobb részében még érintetlen, feldolgozatlan 
anyag lesz, ahol a tudomány a maga boncolásaival, 
megállapításaival és rendszerezésével bő alka-
lomra és anyagra fog találni, és a jogi dogma-
tikának de lege lata, a jogfilozofiának pedig de 
lege ferenda tápot fog adni hasznos tevékeny-
ségre; az előbbi az új kódex jogi tételeit idő-
vel még alkalmasabb és részletesebb rendszerbe 
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fogja csoportosítani, az utóbbi pedig az új jognak 
szükséges kiépítését és helyreigazítását igyekszik 
majd előkészíteni az új kódex anyagának filozó-
fiai átbirálása és más jogrendszerekkel való össze-
hasonlítása által. 

De nemcsak az energia-felszabadulás lesz a 
nagy előnye a kodifikációnak, hanem az is, hogy 
az egész világon egységes és aránylag rövid 
szövegkönyvből fogják tanítani és tanulni a 
tételes jogot; és ez a könyv maga a kódex lesz. 
Eddig ugyanis minden nemzetnél többféle rend-
szerű egyházjogi tankönyvekből tanították és 
tanulták az egyházjogot, ezentúl pedig ugyanaz 
a jogkönyv fog feküdni a tanár és a tanuló 
előtt az összes egyházi főiskolákban az egész vi-
lágban. 

Ezen szempontból a kódex a kánonjogi tu-
dományos munka és irodalmi tevékenység homo-
genizálását és univerzalitását fogja szolgálni. 
Amiből következik, hogy az egyházjogi tanköny-
veknek az új kódex megjelenése után jó ideig 
a kódex beosztásához és fő-rendszeréhez kell 
majd alkalmazkodniok. 

De a kodifikációnak hátrányai, nehézségei 
is lesznek a jogtanítás és jogtanulás keretében. 

Nagy nehézséget fog okozni az életbelépte-
tés után még éveken át az a körülmény, hogy 
az új kódex szövege sokféle értelmezést fog 
megengedni és soká hiányozni fognak még a 
törvénymagyarázó joggyakorlat és a hiteles tör-
vénymagyarázatok. Épen azért a jogi doktrína 
és az iskola a jogmagyarázatban éveken át je-
lentős tényező lesz az ú j kódex életbeléptetése 
után. 

Az egyházjogtanárnak a kódex életbelépte-
tése után erős juristának és kitűnő kazuistának 
kell lennie, hogy a még nagyon elméleti szöve-
gezésű kódexet az egyes esetekre alkalmazni 
tudja és hallgatóit a «terra incognita» terüle-
tein eligazítsa. Elő lehetünk készülve arra, hogy 
az élőszóbeli egyházjogtanítás és az egyházjogi 
irodalom eléri jelentőségének tetőpontját és 
minden más theologiai tantárgy fölé fog emel-

kedni aktualitás, életrevalóság és szükségesség 
szempontjából. Szükségesség szempontjából any-
nyiban, amennyiben az élőszóbeli és irott dok-
trínának segítsége nélkül az új kódexről is 
«mutatis mutandis»-el lehet majd mondani azt, 
amit a szentírásról mondtak el a múltban : «Hic 
liber est, in quo quaerit sua dogmata quisque, 
invenit et pariter dogmata quisque sua.» Lát-
tuk ezt a «Ne temere» decretumnál, ahol a kom-
mentároknak egész raja iparkodott egymással 
ellenkező dolgokat is a szövegbe belemagyarázni. 

De az új kódexnek az egyházi joggyakorlat-
ban is nagy előnyök és nagy nehézségek fognak 
nyomában járni. 

Nagy előny lesz az, hogy minden egyház-
megyei hatóságnak, püspöki szentszéknek aszta-
lán épúgy, mint minden plébániahivatalban ott 
fog feküdni a kódexnek egy példánya, mint biz-
tos iránytű az egyházi személyek és dolgok, az 
egyházi jogok és kötelességek elbírálásában, és 
a püspöki szentszék zöldposztós asztalán nevezete-
sen mint kriminális kódex,az egyházi fegyelmi vét-
ségek és büntettek megállapítására és bünteté-
sére. Kódex, amelyet könnyen megszerezhet és 
felüthet minden jogkereső; kódex, amelynek 
kétségtelen szövege biztos palládiumot tog nyúj-
tani a jogsérelmet szenvedett félnek és lángpal-
losú kherubként fog rátámadni a jogsértőkre és 
egyházi bűnözőkre. 

A joggyakorlatban tehát, dacára a fent a 
kódex tág értelmezhetőségéről mondottaknak, a 
kódex mindjár t kezdetétől fogva a jogbiztonsá-
got és az egyházi közigazgatási és birói eljárás 
gyorsaságát fogja szolgálni. Ma ugyanis az egy-
házi hatóságnak és egyházi bíróságnak azon 
tagjai, kikre az Írásbeli fogalmazás terhe hárult, 
sok időt fecséreltek el a tárgyi jognak felkuta-
tása körül ; és nem levén e kutatás minden eset-
ben eredményes, sokszor volt ingadozó vagy 
ellentmondó vagy helytelen a jogszolgáltatás 
vagy a hozott határozatoknak megokolása. A jö-
vőben a tárgyi jognak kutatására időt már nem 
kell vesztegetni, mert az egyetemes tárgyi jog a 

ÄNGSTER JÓZSEF és FIA 
orgona- és harmonium-gyár, PÉC8. 

O O Alapíttatott : 1867. évben. O O 
A bpesti Bazilika nagy orgonájának épitői. 

Csak első dijakkal kitüntetve. 
Pécsi orsz. kiállításon legelső díjjal, állami aranyéremmel kitüntetve. 

Ajánlják kitűnő hangú és erős szerkezetű 
légnyomatu és elektromos berendezésű 

ORGONÁIKAT 
a legjutányosabb árak mellett, művészies 
kivitelben, o o o Raktáron kitűnő hangú 
harmoniumok minden nagyságban. 
Elektromos fujtató készülékek. Árjegyzéket kivánatra Ingyen. 
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kódexben lesz összefoglalva, és így az esetek egy 
részében elég könnyen lesz jog szolgáltatható a 
jogkereső félnek. 

De ez talán csak az egyeseknek kisebb ré-
széről lesz elmondható. És ezzel áttértünk a jog-
gyakorlatban előálló nehézségek ecsetelésére. 

Mindenki, aki megfordult az egyházi jog-
gyakorlatban, tudhatja, hogy az egyházi ható-
ság vagy bíróság elé kerülő esetekben úgyszól-
ván soha sem található a jogeset a maga olyan 
egyszerűségében és tisztaságában, hogy a tör-
vénynek szövege ezen esetre szórói-szóra legyen 
alkalmazható. A törvényhozó ugyanis, sajnos, 
nem lehet tekintettel a komplikált esetekre. És 
ettől is eltekintve, egy és ugyanazon esetben a 
kódexnek különféle helyei és különféle jogviszo-
nyok vannak érintve, amelyeket a kódex nem 
mindig homogén jogelvek szerint szabályozott, 
úgy hogy a kész kódex bizonyára már a hatályba 
léptetésnél sok, egészen elrejtett, az észrevétele-
zésre felszólítva volt püspökök figyelmét is elke-
rülő antinómiát fog tartalmazni, amelyeket csak a 
joggyakorlat, és tán némely esetben egyik-másik 
élesebb szemű jogtanító fog csak felfedezni. 

A jogszabály-hiány és az ellenmondó jog-
alkotás lesz a főnehézség, a Scylla és a Charyb-
dis, az egyházi joggyakorlatban, amelyet a Con-
gregatio-knak jogmondása, törvénymagyarázó, 
törvénypótló és törvénymódosító decretumai 
csak évek múlva fognak eltüntetni, addig azon-
ban újabb törvényhozás, privilégiumok és de-
suetudo-k nem egy léket fognak ütni a kódex 
sima tábláján. 

A «Sapienti consilio» bullával (1908. junius 
29.) újjászervezett római Congregatio-k hatás-
körének szoros eltagolását és részaránj^osítását 
már maga ez, az új kódex körül éveken át 
adandó törvénymagyarázat, törvénypótlás és 
módosítás szükségessé telte; ilyen munkára pél-
dául a régi S. Congregatio Concilii a maga régi 
mammuth-szerű, óriás méretű jogkörében telje-
sen képtelen lett volna a kódex életbe lépte-
tése után. Az újból szervezett Congregatio-k az 
erőpróbát épen ekkor, a kódex életbe léptetése 
után, fogják kiállani. 

Csak gondoljunk a «Ne temere»-re. Ebben 
a 11 §-ból álló decretumban foglalt aránylag 
kevés jogszabály (a jegyességkötési és házasság-
kötési forma jogviszonyairól) mily sok előter-
jesztést provokált a püspökök részéről, mily sok 
és beható tanácskozást, szakvéleményt, vitát és 
határozatot tett szükségessé a Congregatio-k 

(S. C. Conc., majd S. C. Sacram., esetleg S. C. 
0.) kebelében és magában a Szentatya dolgozó 
szobájában is. Mi lesz tehát ha nem 12, hanem 
2000 paragrafusnak értelmezése lesz egyszerre 
bizonytalan vagy el lentmondó? 

A jogbiztonság tehát sok esetben nem lesz 
elérhető a még nyers új kódex-szöveggel. A tör-
vénymagyarázó jogalkalmazás (consuetudo secun-
dum legem) még csecsemő korát fogja élni, a 
régi joggal és a jogtörténettel a szerves kapcso-
lat meg lesz szakítva. Ember legyen tehát tal-
pán az egyházi hatósági személy és az egyházi 
biró, ha a kódex első hónapjaiban jól megakarja 
állani a helyét. 

Ezen két rendbeli nehézségek azonban nem 
hozhatók fel érvelésül a kodifikácio lehetősége 
vagy célszerűsége ellen, hanem csakis azt bizo-
nyítják, hogy aforizmaszerű rövidséggel meg-
fogalmazott kódexbe, minden legkisebb részlet-
szabály teljesen és kétséget kizárólag nem illeszt-
hető belé, és hogy a kódex a jogalkotásnak csakis 
egyik része lehet, amelyet a másik : a Congre-
gatio-k decretumai vannak hivatva tovább foly-
tatni és befejezni. 

Az állami törvényhozásban is különbség 
van a kodifikált törvényszöveg és a végrehaj-
tási utasítás között, amely utóbbiban a szakmi-
niszter, a törvényben nyertfelhatalmazás alapján,a 
törvényszöveg életbeléptetéséhez még szükséges 
magyarázatokat adja meg, pótintézkedéseket tesz 
és a törvényben tán pontosan meg nem hatá-
rozott gyakorlati eljárást határozza meg. Egyházi 
törvényhozásnál ez a kettéosztása a jogalkotási 
funkciónak nincsen szokásban, minél fogva sok 
is volt mindig az egyházjogban a rés, a hiány, 
a bizonytalanság. De a Congregatio-k utólagos 
jogalkalmazásában, jogmagyarázatában, jogsza-
bály-módosításában és jogszabály-pótlásában (ez 
utóbbi két esetben pápai «in forma specifica» 
jóváhagyás mellett) mégis megvan már manap-
ság is, sőt megvolt már a S. C. Concilii felállítása 
óta, a fenti ketté osztásnak analogonja. 

Szép volt eddig a kánonjog, amelynek testét 
2000 éves moha borította és soha egységes hiva-
talos kódex rendszerbe foglalni nem tudott (még a 
«Corpus Juris Canonici» sem). De szép lesz az 
új kódex is, ha a kellő kiegészítést meg fogja 
kapni és egy csapásra életbe lép az egész föld-
kerekségen. A kezdetnek nehézségei nem lesz-
nek állandóak, a kódex előnyeinek maradandó-
ságáról a római Szentszék bizonyára megfelelő 
eszközökkel gondoskodni fog. 
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II. AZ O R O K V A R O S B O L 

Veuillot Lajos emlékének megülése Ró-
mában. Október 11-én volt 100 éves fordulója Yeuillot 
Lajos (f 1883.), a modern francia kath. zsurnalisztika 
és publicisztika megalapítója, születésének. Az ő em-
lékét most októberben Franciaországban mindenfelé 
megülték. Mull vasárnap Rómában, a S. Maria Maggiore 
templomban, ahol Veuillot Lajos 1838-ban első izben 
járult a szentáldozáshoz, az ő emlékét templomi ün-
nepéllyel ülték meg a római francia koloniának 
tagjai; az ünnepélyt V. Taunay, a Corporation des 
publicistes chrétiens elnöke, kezdeményezte. 

Az ünnepély szentmisével kezdődött, amelyet 
reggel 9 órakor a Borghese-kápolnában, Janvier, az 
említett «Corporation»-nak egyházi igazgatója, tartolt; 
szentmise alatt a francia kollégium növendékei éne-
keltek. Szentmise után P. Janvier beszédben méltatta 
Veuillot Lajos egyéniségét és tevékenységét. Előadta, 
hogy Veuillot 1838-ban mint hitetlen újságíró jött 
Rómába és itt XVI. Gergely pápánál történt fogad-
tatásának, valamint az örök város őskeresztény em-
lékeinek hatása alalt hitetlenből hívővé lett és meg-
találta Krisztust és helytartóját, a pápát. Első imáját 
az Ara Coeli templomban, első gyónását az at Gesu 
templomban, első áldozását a S. Maria Maggiore-ben 
végezte. Megismervén Krisztust, meg is szerette őt 
egész lelkével. Ez a szeretete nyilvánult meg tes-
testül-lelkestül katholikus életmódjában, és a Krisz-
tus ellenségei ellen, főleg Renan ellen folytatott 
irodalmi harcában. Ö a Krisztushoz való hűséget 
egybekapcsolta a pápa iránt való hűséggel és enge-
delmességgel, mert szerinte a pápa Krisztusnak szó-
csöve és helytartója. Ezért küzdött a római Szent-
szék jogaiért és támadta még barátait is, lia a pápa 
jogait akarták csorbítani. (Veuillot a vatikáni zsinat 
idejében az infallibiliías védelmében egyes francia 
püspökökkel is szembeszállott.) Veuillotnak ezen 
szeretete Krisztus és egyháza iránt Rómában született 
és Rómában növekedett naggyá. Viszont Róma is 
megmutatta szeretetét Veuillot i ránt : IX. Pius ki-
tüntette őt, XIII. Leo az ő halála alkalmából részvétét 
fejezte ki, X.Pius pápa pedig megünnepli emlékét annak 
a férfinak, aki ezerszer összetörte volna tollát inkább, 
mintsem hogy Krisztus helytartójával jusson ellentétbe. 

Az ünnepélyt Te Deum zárta be. A francia 
püspöki kart az ünnepélyen F. L. Gauthey besançon-i 
érsek képviselte. 

A Giordano-Bruno-egyesület kiáltványa a 
«szabadgondolkodó» választókhoz. Ez a sok-
szor emlegetett egyesület a választási harc utolsó 
napjaiban, úgy látszik, érezni kezdette a pecsenye 
szagát és nem volt megelégedve az antiklerikáliz-
musnak kilátásaival. Mert október 20-án kiáltványt 
intézett az olasz «szabadgondolkodó» választókhoz. 
Ebben kijelenti az egyesület, hogy az egyesületnek 
fő célja az egyházpolitikai kérdésben való agitáció; 
ők nem képeznek pártot, hanem egy propaganda-
társulatot, amely «elméleti téren a dogmatizmusnak 
és a vallási előítéletnek lerombolását akarja, hogy 
megszabadítsa az emberiséget a reakciónak tűzhe-
lyeitől, amelyek a kinyilatkoztatott vallások kivétel 
nélkül, gyakorlati téren pedig a szabadgondolkodás 
megvédelmezésével az államnak laicizálását akarja, 
nem fogadva el a parallelizmusnak evangélikus és 
kényelmes elméletét, hanem az állam szuverenitásá-
nak férfias követelését úgy az egyházzal, mint a pol-
gárokkal szemben.» A kiáltvány továbbá mondja, 
hogy a választási harc folyamán a demokratikus 
pártok cserben hagyták az egyházpolitikai progresz-
sziv programmot, sőt e pártok több jelöltjének ked-
véért felfüggesztette a pápa a non expedit tilalmát. 
Azért a Giordano-Bruno-egyesïûei leleplezi az ilyen 
antiklerikálisok üzelmeit, akik a klerikálisok segít-
ségét elfogadják. «Igy örökössé lesz az a tisztelettudó 
antiklerikálizmus, amely a Vatikán ellen való küz-
delmet akarja is, meg nem is, és minduntalan szük-
ségesnek véli kijelenteni azt, hogy nem ért egyet 
mivelünk, kik őszinte és állandó harcot kívánunk.» 
Innét van a tespedés a baloldali pártban és a kor-
mánynak viselkedése, amely egyetlen eg}r laikus refor-
mot sem mert bevezetni, még az annyiszor ígért 
házassági elválást sem. Hogy tehát tisztán lehessen 
látni, kikre lehet majd számítani a parlamentben, a 
kiáltvány felszólítja az antiklerikális köröket, hogy 
a demokratikus jelöltektől kérjenek nyilatkozatot a 
Giordano-Bruno-egyesület által összefoglalt antikle-
rikális programm felől.» (E programmról már szó-
lottunk.) 

A kiáltvány záradéka és aláírása így szólnak: 
«Rajtatok múlik, Itáliának szabadgondolkodói, a 

Giordano-Bruno-egyesületet támogatni a tisztításnak, 
az igazságnak és az őszinteségnek ezen órájában. 
Bóma, 1913. október 20. Az egyesületnek a Via porta 
Angelica-nál fekvő központjából (a Vatikánnal szem-
ben).» 

Az olaszországi választások eredménye. 
Október 26-án volt egész Olaszországban az általá-

Hemopatiai gyógyintézet Asthma, köszvény, görvélykór, idült és nehéz szív- , 
gyomor-, máj-, vesebajok és súlyos idegbajok (para-
lys is , tabes, álmatlanság) gyógyítására berendezve. 

™ - i » . . _ _ Bejáró betegek részére. Mérsékelt árak. Bevált, ki-
Ináapesi, ¥., VaGl-KOfllI 18. $z81. = = = = = = próbált kezelés ! = = = = = 
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nos választás az olasz kamarába. 508 képviselőt 
kellett választani; az eddig ismeretes (505) választás 
eredménye ez: 237 kormánypárt i liberális, 52 radi-
kális, 19 alkotmányos ellenzéki, 11 köztársasági, 39 
hivatalos szocialista («socialista ufíiziale»), 19 reform-
szocialista, 27 mérsékelt (azaz: katholikus); 101 ke-
rületben pedig pótválasztás lesz szükséges. Ebből lát-
ható, hogy a pártok számaránya nem szenvedett 
lényeges változást. 

A katholikus képviselők nem képeznek «párt»-ot; 
az Osservatore Romano egy nappal a választás előtt 
szükségesnek vélte kijelenteni, hogy «katholikus párt» 
néven nem léphetnek fel képviselőjelöltek, mert 
ilyen párt nincsen. A kormánypárt i képviselők közül 
igen sokan tettek a választás előtt egyházpolitikai 
tekintetben megnyugtató kijelentéseket vagy Ígére-
teket. 

Az Osservatore Romano okt. 28. vezércikke kon-
statálja a feltűnő tényt, hogy egész Olaszországban 
a választók igen gyéren járul tak az urnákhoz, úgy 
hogy sok kerületben kevesebben szavaztak most, 
mint a legutóbbi választásnál, mikor még nem 8, 
hanem csak 3 millió polgárnak volt választójoga. 

Továbbá örömmel mutat rá az Osservatore Ro-
mano arra is, hogy Rómában, ahol a Vatikán szi-
gorúan felújította a non expedit-tilalmat, a válasz-
tóknak némely kerületben 60, más kerületekben csak 
40 százaléka jelent meg az urnáknál, ami szemmel-
láthatólag a non expedit eredménye. 

III. TUDOMÁNYOS CIKKEK, e*> eo <m> e/a 
e/3 e*> KÖZLEMÉNYEK, ÉRTEKEZÉSEK 

Keresem a lelket 
Ilyenkor, a halottak napja körül, el-eltünődünk 

halottjaink felett. Voltak és nincsenek. Talán nem is 
oly régen még itt éltek közöttünk; olyan emberek 
voltak, mint mi, esetleg testvéreink, rokonaink ; remél-
tek és dolgoztak, küzdöttek és szenvedtek, mint a 
többiek s ma már ott porladnak a néma sírdomb 
alatt. Nem éreznek, nem küzdenek, meghaltak, végére 
jutottak annak a legbiztosabb útnak, amelyen előbb-
utóbb mi is követjük őket. Mi mindnyájan. Mert ebben 
az egy végzetben ember még nem csalódott, meghalt 
valamennyi. Mi is meg fogunk halni. 

De hát akkor mi az ember, amíg él s lia meg-
hal, meghal-e egészen ? Testből és lélekből, tehát egy 
halandó és egy halhatatlan részből áll-e, vagy csak 
a halandó testből csupán, mely a halálban kémiai 
alkotórészeire bomlik s vele teljesen megszűnik az 
ember i s? Ez a kérdések kérdése. Szóval a halottak 
napjaa legkomolyabb alakban állítja elénkbe az ember-
kérdést, a lélek-kérdést, amellyel, mint mindnyájun-
kat igen közelről érdeklő kérdéssel, ha valamikor, 
ilyenkor csakugyan érdemes részletesen foglalkozni. 

Ha a keresztény anthropologiától várjuk a feleletet, 
mely a kinyilatkoztatás után igazodik, a felelet vilá-
gos és határozott. Két részből á l lunk: a látható, érzé-
kelhető testből és a láthatatlan, szellemi s egyben 
halhatatlan lélekből, mely a testi halál után is fenn-
marad s Isten előtt beszámolva földi életéről, veszi 
tetteinek jutalmát. «Emlékezzél meg a te Teremtőd-
ről ifjúságod napjaiban, mielőt t . . . a por visszatérjen 
földébe, ahonnan lett és a lélek visszamenjen az 
Istenhez, ki őt adta», mondja az ó-szövetségi Prédi-
kátor könyve 12, 7. És bátorít Krisztus: «Ne féljetek 
azoktól, kik a testet megölik, de a lelket meg nem 
ölhetik, hanem inkább féljetek attól, ki mind a lel-
ket, mind a testet a gehennába vesztheti.» (Máté 10, 
28.) Tehát két részleges állag összetétele vagyunk, 
melyből csak az egyik, a test, kerül a sírba és porlad 
el. Az élet folyamán a kettő állagi és nem járulékos 
összeköttetésben, illetőleg egységben áll egymással, 
úgy hogy a kettő egy emberi természetet és egy 
személyt képez. A test magában nem ember, de a 
lélek se az ; hanem a testtel egyesült lélek az én, az 
ember, olyképen, hogy az eszes lélek a test állagi 
formája (forma dat esse rei), amely által a test élő 
emberi testté lesz, közvetlenül tőle kapja a mozgást, 
érzést s az egész életet; a lélek távozásával pedig ez 
a test megszűnik emberi test lenni, részeire bomlik, 
tetemmé válik. Az embernek így felfogott mivoltát 
dichotomiának nevezzük s a kereszténységnek egyik 
alapvető tana. Nevezetesen ami a keresztény erkölcsi 
törvényeknek oly felülmúlhatatlan kötelező erőt ad, 
az azoknak épen a lélek léte és halhatatlansága által 
biztosított túlvilági szentesítése, s egész társadalmunk 
züllésbe kerül, ha azon egyszer túltesszük magunkat. 

Ez a keresztény anthropologia felelete. 
A mai ember azonban kérdéseire első sorban a 

tudománytól vár feleletet, a jelen esetben annál in-
kább, mert hiszen emberről s alkotó részeiről van 
szó, melyeknek, ha vannak, rajta meg kell nyilat-
kozniok. Hallgassuk meg tehát a tudományt, mit 
mond kérdésünkre vonatkozólag, kutatásai alapján 
hogyan fogja fel az ember t? Ebben a kutató m u n -
kájában különben mindenikünk részt vehet; a meg-
vizsgálandó tárgy nagyon közel van hozzánk s akár 
egy egész életen át folyton rendelkezésünkre áll : mi 
magunk vagyunk az, az ember maga s leghívebb 
tanunk hozzá: a tudatunk, csak legyen elfogulatlan 
szemünk a szükséges megfigyelésekhez. 

Mit figyelünk meg magunkon? Alexander Ber-
náttal szólva: két külön böző rendjét a jelenségeknek, 
melyek nem hasonlítanak egymáshoz s nem is vezet-
hetők vissza egymásra. (A lelki életről. A műveltség 
könyvtárában. 1905. 607. 1.) Tapasztaljuk t. i. a testi 
és a lelki jelenségeket, a melyeknél, ugyancsak Alexan-
der szerint, még azok is, akik a lelki életet a testi-
ből magyarázzák s minden gondolatot az agyvelő 
bizonyos funkcióiból származtatják, kénytelenek el-
ismerni, hogy a gondolat mégis csak egészen más 



638 RlELIGIO LXXII. évf. 1913. 

mint a testi jelenség. Észlelhetünk tehát magunkon 
egyrészt testi jelenségeket (mozgunk, elfáradunk, 
eszünk, éhesek vagyunk stb.), melyeknek alapja az 
érzékelhető test, az anyag, az anyagcsere; másrészt 
lelkieket (gondolkodunk, nevetünk,tervezünk stb.), me-
lyek az anyagból meg nem magyarázhatók, melyeket 
semmiféle anyag, mint olyan, létesíteni nem képes 
s aminőket a környező természetben sehol sem 
veszünk észre, csak az emberen magán. Ezek az 
utóbbiak most kutatásunk tárgyai. A megismerés és 
az akarás kategóriáiba soroljuk őket. Akár tekintjük 
megismerésünk 'és akarásunk tárgyát, akár pedig 
azt a módot, ahogyan megismerünk és akarunk, oly 
természetű jelenségek ezek rajtunk, melyek tagad-
hatatlanul mind afölött állanak, amit akár a szer-
vetlen, akár a szerves természetben, nevezetesen az 
állatvilágban végbemenni tapasztalunk. 

Az állatnak, tehát az ember után a legmagasabb 
és legtökéletesebb földi szervezetnek is, van érzéki 
megismerése és van érzéki vágyakozása; de ez egé-
szében igazán csak érzéki, szorosan az érzékek (lá-
tás, hallás stb.) határaira szorítkozó megismerés és 
vágyakozás, annak határain túl nem megy, az ösztön 
egyenes vonalából ki nem lép, elvonni, kombinálni 
nem tud, míg az ember lelki jelenségei magasan túl 
emelkednek ezen a határon. Sajó kutyámon két éve 
tanulmányozom ezt az érzéki megismerést és ha-
tárait. 

Mi ellenben nemcsak azt a bizonyos egyes tár-
gyat ismerjük meg, mely közvetetlenül hat érzé-
keinkre s nem csak addig ismerjük, míg érzékeinkre 
ha t ; nálunk az érzéki hatás csak kezdete megismeré-
sünknek. Mi a közvetetlen érzéki hatáson túl megismer-
jük a tárgyak vonatkozásait és eszmei oldalát ; egyes 
részletből általánosságokra emelkedünk,Ítélünk, követ-
keztetünk; megismerjük a célt és az eszközöket, 
erényt, és bűnt, jogot és kötelességet, erkölcsöt, val-
lást, jeleni, multat, jövőt s ezek kapcsolatait, igazságot 
és tévedést, harmóniát és disharmoniát a természet-
ben és az erkölcsi rendben egyaránt: mind oly 
valók ezek, melyek az anyag és az érzéki megisme-
rés körét messze túlhaladják, tőle függetlenek s az 
állatnak nem képezik tulajdonát. Ez az anyag körét 
messze meghaladó nagy eszmei többlet azután az 
emberi beszédben nyer kifejezést. Mi emberek beszé-
lünk, az állat nem beszél, mert nincs mondanivalója. 
Akaratunk, vágyaink pedig az érzékelhető anyagi 

javakon túl az érzékek körébe nem eső magasabb 
javakra is irányulhatnak, aminők az erény, a becsü-
let, a hirnév, tudomány, boldogság, végnélküli 
haladás stb. 

Ilyenek a mi megismerésünk és akarásunk tárgyai. 
Ami pedig a módot illeti, értelmünk és akara-

tunk működése olyan, mely egyáltalán nem sajátja 
az érzéki képességnek, hanem magasan afelett van. 
Ilyen működések: elvonás, összetevés, elválasztás, 
kételkedés, okoskodás, következtetés stb. Szabad aka-
ratunk végre mind a felett áll, amire az ösztön képes 
s amire az ösztön irányulhat ; minden anyagi jó 
megvetésével az anyaggal össze nem mérhető erkölcsi, 
szellemi értékek után vágyakozhatik. Akaratunk az 
érzéki vágyakat megfékezheti s ép az ellenkezőjét 
teheti annak, mint a mire azok csábítják. Míg az 
érzékek működésére a külső anyagi behatás irányi-
tól ag, sőt döntőleg hat, akaratunk akkor is szabad-
nak maradhat, ha az egész világ ellene támad. Mind-
erről a mi biztos tudatunk naponta, sőt akár minden 
pillanatban tanúskodik. 

Ezek a lelki jelenségek oly biztos és kétségbe-
vonhatatlan tények, mint bármely más természeti 
tapasztalatunk, mint az pl., hogy a hidegben fázunk, 
a melegben izzadunk. Ezért van az embernek s csak 
az embernek van folyton haladó kulturája, míg az 
állat az ösztön egyenes vonalát túl nem lépheti. 
A fecske évezredek óta egyformán rakja fészkét, a 
méh a sejtjeit. 

A modern lélektan is, mint ezt Wundt után 
Alexandernél látjuk, megállapítja ezeket a lelki je-
lenségeket, mint tényeket; elismeri a testi jelensé-
gektől különböző voltukat, leírja, elemezi őket, de 
aztán ennél a pontnál megáll s tovább nem megy. 
Kutatásaiban eljut az érzékeken s az idegpályákon 
keresztül a gondolat ágybéli feltételéig, de tovább 
nem, s nem is akar tovább menni, mert hogy csak 
tapasztalati, hogy csak kísérleti akar maradni, azon-
túl meg hogy csak merő metafizikai, szerinte semmit 
sem érő spekulációk következhetnek, amelyek, úgy 
gondolja a modernség, a tudomány feladatán kívül 
esnek. Alexander Bernát a fent jelzett tanulmányá-
ban ezekkel a lelki jelenségekkel eljut egész a tu-
datig, mint közös hordozójukig, de tovább nincs 
kérdeznivalója, Pauer Imre meg egész Lélektant írt 
lélek nélkül. Ez az a modern lélektani irány, mely 
az oksági elvnek Hume-Kant által divatba hozott 
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tagadását dogmájának vallja s attól az ész minden 
tiltakozása ellenére eltérni nem hajlandó. Pedig em-
beri eszes voltunkat kellene megtagadnunk, ha, eze-
ket a természeti jelenségeket látva, nem kérdeznők 
tovább és tovább : honnan és miért van ez és az ? míg 
csak kérdésünkre megnyugtató feleletet nem kapunk. 

Ezek az imént leírt lelki jelenségek ugyanis 
vannak, léteznek ; Alexanderrel szólva : tudunk róluk, 
biztos tudatunk van róluk. Ha pedig így van a 
dolog, s mely józan eszű ember tagadhatná, hogy 
csakugyan így van, akkor csak tudásvágyunk zsar-
noki elnémítása tehetné velünk azt, hogy ne kér-
dezzük tovább: honnan vannak ezek a lelki jelen-
ségek, mi hozza őket létre? Mert ha ez nem tudo-
mányos kérdés, akkor nem tudom egyáltalán, hogy 
mely kérdés az igazán tudományos kérdés? 

Szóval ezek a meglevő lelki jelenségek az em-
berben megfelelő alapot követelnek, amint eszünk s 
egyetemes tapasztalatunk szerint semmi sem létez-
hetik elegendő alap s megfelelő ok nélkül. S hozzá 
annak a jelenségeket létesítő tényezőnek oly szük-
ségkép kell meglennie az emberben, amilyen elta-
gadhatatlanok és sokfélék maguk ezek a lelki jelensé-
gek az emberen s minden emberen. Nincs okozat 
ok nélkül. S ha van valahol okozat, okának is kell 
lennie. A lelki jelenségek pedig, mint láttuk, létez-
nek. Az agyvelő, a központi idegrendszer s a bennök 
működő fiziko-kémiai erők szervül szolgálhatnak 
nekik, lehetnek a lelki jelenségek ágybéli feltételei, 
de nem lehetnek létrehozóik, mert mind anyagiak, 
a lelki jelenségek ellenben nem anyagi természe-
tűek, hanem az anyag, a tér és idő felett állanak, 
Alexanderrel szólva: a legtávolabbi analógiájuk sincs 
az anyagi világban. Ha ugyanis az agysejtet még úgy 
átkutatjuk, nem találjuk meg benne a gondolatnak 
legkezdetlegesebb csiráját sem. 

A lelki jelenségek követelte, mondom : követelte 
ezen alap a soha meg nem tagadható s minden 
tapasztalatunk által igazolt oksági elv szerint csak 
oly természetű lehet, mint a meglevő lelki jelensé-
gek maguk, lelki, szellemi és nem testi; mivel nem 
lehet kevesebb az okban, mint amennyi van az oko-
zatban. Azt ugyan mondhatom tehát a modern lélek-
tannal : a gondolat és az akarat nem két különböző 
erő, tehetség, hanem a tudatbeli folyamatnak két 
fázisa ; de azt már nem tehetem, hogy ne kérdezzem : 
honnan van maga ez a folyamat? 

A lelki jelenségek, mint mindmegannyi okozatok 
tehát természetükkel, mivoltukkal utalnak rá létesítő 
okukra, s ez a lélek, az dllagi lélek, egy az anyag, 
a tér és idő felett álló szellemi való, mint a jelen-
ségek maguk ; mely miután nem anyag, nem test, 
nem esik érzékeink alá, nem látható, nem tapintható, 
de ennek ellenére is oly tapasztalati bizonyossággal 
létezik, mint ahogy valóban léteznek az általa létesített 
lelki jelenségek, melyekkel oly végtelenül magasan 
állunk az érzéki természet felett. 

A legszorosabban vett tudományos kutatás, meg-
figyelés vezet ennélfogva rá annak a kérdésnek a 
megoldására : mi az ember, amíg él ? Mint látjuk, a 
feleletben a tudomány találkozik a kinyilatkoztatással. 
Mindkettő azt feleli : az élő ember látható, érzékelhető 
testből s láthatatlan, szellemi lélekből áll, a kettőnek 
állagi összetétele. 

De itt még egy lépéssel tovább kell mennünk. 
A megvizsgált lelki jelenségekből az alapnak, a lélek-
nek természetére is kell következtetnünk. Omiie ágens, 
in quantum est actu, agit simile sibi. S itt szintén ne 
féljen a modern lélektan attól, hogy ezzel a kikövet-
keztetéssel még beljebb lép az általa perhorrescált 
metafizika területére. Benne van már amúgy is, oda-
lépett ő be abban a pillanatban, mikor elismerte, 
hogy a lelki jelenségek egészen más valami, mint a 
testi jelenségek. Ezt akarják elkerülni Haeckelék, 
midőn konokul ragaszkodnak ahhoz, hogy a lelki 
jelenségek nem egyebek az agyvelő vibrációinál, tehát 
pusztán csak a sajátszerűen kombinált anyag meg-
nyilatkozásai. Aki a lelki jelenségek anyagtalan voltát 
elismeri, aminthogy józan ésszel s elfogulatlan kutatás 
mellett máskép nem is tehet, az optima forma elis-
merte a metafizikát. 

A lelki jelenségek természete, mondom, egyenesen 
ráutal az alap, a lélek természetére. Annak is az 
anyagtól, az anyagi összetételektől ment, az anyag 
felett álló szellemi valónak kell lennie; mert ha nem 
ilyen volna, a lelki jelenségek se különbözhetnének 
egy egész természettel a testiektől. A lelki jelenségek 
sokfélesége mellett is egységes lelki életünk, egységes 
öntudatunk, a mindenfelett kiemelkedő én pedig 
nyilvánvalóan mutatja, hogy az a lélek, a testi szer-
vekkel való szoros kapcsolata ellenére is, egyszerű, 
szellemi eszes állag (substantia), tehát természeténél 
fogva romolhatatlan, részekre nem bontható, mivel 
ilyenekből nem áll, amit a filozófia ősidők óta a lélek 
halhatatlanságának nevez. Az a tulajdonsága ez a 
léleknek, amelyre a mult század legnagyobb hitet-
lenje, Strauss Dávid is, a sok tagadás után még halálos 
ágyán is kíváncsi volt, midőn kezei közt forgatta 
Plátó Phaedonját, a lélek halhatatlanságát fejtegető 
művét. 

A dolog egészen nyilvánvaló. Azok az agy cen-
trumába összefutó összes lelki folyamatok, az az: én 
gondolkodom, én érzek, én látok, én szenvedek, én 
örülök, ez az öntudatunk mindenkori egysége kétség-
telen tanuja a lélek egyszerű, osztatlan, szellemi 
voltának. 

Ha pedig az emberi lélek ilyen, következéskép 
nem romolhat el, nem semmisülhet meg, tehát hal-
hatatlan, vagyis a test halála után is tovább él. 

Önálló életet folytat. Ennélfogva, a filozófiával 
ismét találkozva, mondotta Krisztus: «Aki lelkét 
(tjju/r]) szereti, elveszti azt ; aki lelkét gyűlöli e világon, 
az örökkévalóságra megtartja azt.» (Ján. 12, 25.) Az 
önző szeretetet értette és rosszalta, mely a földi javakai 
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helyezi minden fölé. A lélek sorsa tehát a test halála 
után az örökkévaló élet. 

Az emberi léleknek ezt az elpusztíthatatlan voltát, 
más szóval halhatatlanságát, természetesnek vagy 
fizikainak is mondjuk, mert a természetéből követ-
kezik. Nem pusztulhat el a testtel, mert ámbár az 
élet folyamán állagilag van egyesítve a testtel s vele 
egy természetet képez, mégis, mint a lelki jelenségek 
természete mutatja, más természetű, mint a test, 
állagában, működésében magasan felette áll, tehát 
létében és működéseiben tőle függetlennek tekin-
tendő. — Nem merő járuléka a testnek és a test nem 
hordozó alanya a léleknek olyképen, hogy a test 
pusztulásával neki is pusztulnia kellene, mint ez az 
állati lélekkel történik. De magában tekintve, a test-
től elváltán, se pusztulhat el, mert ami nem összetett, 
az bomlásra sem képes. 

Tehát a nagy törvény, hogy a természetben 
semmi sem vész el, se erő, se anyag, lelkünkre 
vonatkozólag is bir bizonyos magasabb értelemben 
vett érvénnyel; mert ha a természetben semmi se 
vész el, csak alakot cserél, lelkünk még az utóbbi 
szabály alól is ki van véve: megmarad változatlanul 
a test halála után is s éli az örök életet abban a 
hazában, melyet örökkévalóságnak, a szellemek honá-
nak, Isten túlvilági országának nevezünk. 

Ennélfogva visszatérve a felvetett kérdésre, a 
temetőben porladó halottjaink se haltak meg egészen. 
Halandó testök részeire bomlott, lelkök azonban nem 
halhatott meg, mert azt természeténél fogva illeti 
meg a halhatatlanság. Az felbomolni nem képes. 
Amint nem a testből származott, úgy nem is pusz-
tulhatott vele el, él tovább, él az Istenben. Ha tehát 
úgy búcsúzunk halottjainktól, hogy: a viszontlátásig, 
nem mesét mondunk, hanem igazságot, mely be fog 
teljesedni raj tunk. Jól tesszük azért, ha kegyelettel 
emlékezünk meg halotljainkról s ha értök egy-egy 
Miatyánkot mondunk. Dudek János dr. 

A csőti (csúti) prépostság holléte. 
IV. Béla ezen nevezetes, kedvelt alkotása, szent 

Eustach (magyarosan Szent Lestyán), eddig ugyan 
csúti-nak (chuti-i, chuuti) írt, de helyesen csőti-
nek irandó praemontrei rendű prépostsága eléggé 
ismeretes. Megírták történetét többen s ki is nyom-
tatták hol egyszerű könyvben, hol pompás dísz-
műben (az alcsuti gyönyörű kápolna leírásában). 
Csak azt a helyet nem jelölték meg pontosan vagy, 

ha megjelölték, rosszul jelölték meg, ahol egykoron 
a csúti szerzetesek éneke zengett, s ahol királyok, fő-
urak ájtaloskodtak. 

A csőti prépostság helyének felfedezésénél e hár-
mat kell tekintetbe venni : 1. a veszprémi egyház-
megye területén,1 2. egy szigeten állott2 és 3. a Csőt 
nevű falu, melyről a prépostság nevét nyerte, a 
prépostság birtoka volt.3 

Az első kétségtelen adat kirekeszti annak lehe-
tőségét, hogy e prépostság valahol a Csallóközben, 
az esztergomi egyházmegye területén állott volna. 

A második biztos adat valószinütlenné teszi, 
hogy e prépostság az ő nagyterjedelmű egyházával, 
monostorával és melléképületeivel (officináé)4 a mai 
Alcsút és Felcsút falvak határán épült volna, mert 
hisz e falvak hegyes-dombos területén nem folyik 
oly nagyobb állandó víz, a mely a régiek szemében 
is valódi védelmet nyújtó szigetet alkothatott volna. 

De éltől még belenyugodtunk volna azok véle-
ményébe, akik a csúti prépostságot Alcsuton keresik, 
csakhogy a harmadik kétségtelen adat egészen eltérí-
tett bennünket e véleménytől. Ugyanis, ha azon Csút, 
ahol a prépostság állott, a prépostság birtoka volt, amint 
hogy azé volt, akkor ez nem lehetett sem Alcsút-tal, sem 
Felcsút-tal azonos, mert ezeket a XIV—XV. századok 
folyamán, mikor a csúti prépostság javában virágzott, 
számos kis nemesi család bírta. Csánki derék könyve 
szerint az Alcsútot és Felcsútot bíró nemes családok 
ezek: Balassa (Al- és Fel-csúti), Bekfi (Fel-csúti), 
Bertalanfy (Csúti), Buda (Al- és Fel-Csúti), Dienes és 
Fekete (Al-Csútiak), Gergelyfi és Goldán (Fel-Csútiak), 
Gróf és Györgyfi (Al-Csútiak), Jánossá (Al- és Fel-
Csúti), Jó, Kozma és Lacza (Al-Csútiak), Maky (Fel-
Csúti), Mátéfy, Nagy, Őse, Pálfi, Péterfi és Pető (mind 
Al-Csútiak), Sánta (Fel-csúti), Sipos és Tamássy (Al-
Csúti), végül Unoka (Csúti). Ezeken kívül része volt 
mind AI-, mind Fel-Csúton a fejérvári keresztesek-
nek is.5 

Valamint tehát a garábi prépostságot nem sza-
bad a Losoncztól északkeletre eső Garábon keresni, 
mert az egészen más jószága volt, hanem a Szécsénytől 
délre eső Garábon (most puszta) találjuk meg, mert 

1 Katholikus Szemle, 1896. 616-17. 11. 
2 Knauz : Monurn. eccl. Strigon. I. 514, 592. Fejér, Cod. 

Dip. VIII/3. 660. 
3 Knauz i. m. I. 509, 594. 
4 Knauz: Mon. Strig. I. 592 
5 Csánki: Magyarország tört. földrajza. III. k. 360, 362, 

364, 367, 370—71, 373, 377—78, 380, 383-86, 386, 390, 393. 

TORONYÓRÁKAT Villamosóra éstoronyóragyár 
Budapest, VI., Szfv-utca 32 . * 

j Budapest székesfőváros szerződéses torony-

t gyárt minden nagyságban, elsőrendű modern kivitelben a ^ ê V é l ^ : " ^ 
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itt volt a garábi prépostság földje, épen úgy a csőti 
prépostságot sem kereshetjük Alcsúton vagy Felcsú-
ton, ahol mások voltak a földesurak, hanem olyan he-
lyen kell keresnünk, ahol ö volt a földesúr. 

Ue meg most már teljesen biztos, hogy e pré-
postságot nem is csúlinak, hanem csőtinek hívták, 
mert már 1389-ben és LlOO-ban az esztergomi érsek 
felterjesztésére «Chet»-nek irják.1 1449-ben az a 
püspök, a aki benne megfordult, «Cheet»-nek írja.2 

1514-ben pedig a budai káptalan jegyzője két ízben 
is Chewt-nek jelzi.8 

Menjünk tehát keresni olyan helységet, amelyet 
Csőt-nek hívtak, s amely a csőti prépostság földes-
urasága ellen nem tiltakozik. 

A csőti prépostságot a Duna mentén s a Csepel-
sziget közelében kell keresnünk. Mutatja ezt először 
is az, hogy 1297-ben a szentendrei főesperes kéré-
sére a csúti prépostot és az új-budai plébánost bizza 
meg az esztergomi érsek az engedetlen csepelszigeti 
plébánosok kiközösítésével4 és nagy későn, 12 év 
múlva csakugyan a csúti prépost hirdeti ki a bün-
tetést.5 A bűnösök e kihirdetés tudomásvételét eltagad-
hatták volna, ha az nem közvetlen közelükben, ha-
nem négy mérföldnyi távolságban történt volna. 

Mutatja másodszor az, hogy a prépostság Csepel-
szigeten és a Csepelsziget mellett levő falvainak 
tizedeit igyekszik megszerezni, s e végből Nyárhid 
falut (a mai Érsekújvárt) feláldozza.6 Ugyané levél 
világosan elárulja, hogy Csőt vagy a Csepelszigeten, 
vagy mellette volt. 

Hogy azután ne kelljen az egész Csepelsziget 
hosszában végig kalandoznunk a csőti prépostság 
keresésében, a második adat Buda és Ercsi közé 
irányozza figyelmünket. 1449. október 21-én elindult 
Gergely miikai (milkavi) püspök az esztergomi ér-
sek megbízásából, hogy az esztergomi érsekséghez 
tartozó, de más egyházmegyék területén eső monos-
torokat, plébániákat felszólítsa jövedelmeik tizedé-
nek beszolgáltatására. Október 21-én jelent meg Dömő-
sön, október 22-én Visegrádon, október 23-án Ó-Bu-
dán, október 25-én Új-Budán, október 26-án pedig — 
mint írja — «accessi ad venerabilem dominum 
Stephanum praepositum et eius plebanum de Cheet 
ipsosque requisivi et ammonui», október 28-án ment 
Ercsibe, október 29-én Duna-Földvárra és Kalocsára, 
október 30-án Szekszárdra, november l én (Báta) 
Székre (vagy Czikádorra), november 2-án Bátára s 
onnan később még tovább, egész Titelig haladt.7  

A «praepositus de Cheet»-re Batthány, ez oklevél 

1 Urkundenbuch zur Gesch. der Deutschen in Sieben-
bürgen. III. 251, 254. 

2 Lásd alább. 
3 Protocollum Budense. III. 472, 276. A pozsonyi káptalan 

levéltárában. 
4 Hazai Okmánytár. V. 82. 
5 Fejér : Cod. Dip. IX/7 734—35. 
6 Knaiiz : Monum. eccl. Strigon. II. 368—09. 
7 Batthyány : Leges ecclesiasticae. III. k. 463—64. 

közlője, azt jegyzi meg, «nisi legendem sit Chut».1  

Tehát csakugyan «Chut» volt Cheet-nek esetleg Cheut-
nak ott írva, mert máskülönben Batthyány Ignác, 
aki Pázmány jegyzékéből a «chut»-i prépostságot 
ismerte, nem olvasta volna Cheet-nek, lia csak a be-
tűk világos alakja arra nem kényszeríti. 

Már most aki ez útleírást elolvassa, az előtt 
nyilvánvaló, hogy Gergely püspök úr az utat októ-
ber 21 — november 8. közt Esztergomtól Titelig 
és vissza Erdődig mindig a Dunán és hajón tette 
meg, és csak azután november 14-én ment Pécs-
váradra,2 tehát csak a hajón tehető út befejeztével 
ült kocsira. Ha pedig a csőti préposthoz is hajón 
ment és pedig Új-Budáról, akkor világos, hogy a 
csőti prépostságnak valamelyik Duna-szigeten, Új-
Buda alatt, s mivel Csőtről ment lefelé Ercsibe, te-
hát Ercsi felett kellett állnia. 

Legközelebb visz bennünket a csőti prépostság 
színhelyéhez egy 1279-iki adat. Ez év július 13—25 
napjain, mint tudjuk, nevezetes országgyűlés gyűlt 
össze Téténybe a Duna mellé, s azon főurak, nemesek, 
kunok nagyszámmal vettek részt, hisz főként a kunok 
megtérítéséről volt szó. S ime ez országgyűlés tartama 
alatt IV. László király és udvara a csúti szigeten 
tartózkodott.3 Már pedig teljes lehetetlenség lett volna 
abban a korban az országgyűlés és a királyi udvar közt 
az érintkezés, lia a királyi udvar a Tétcnyhez legalább 
30 kilométernyi távolságban eső Alcsúton ütött volna 
sátort. De meg Alcsút a kunoknak akkor fenyegető 
támadása ellen sem nyújthatott volna védelmet a 
királyi udvarnak, míg ellenben a Dunának egyik 
szigetén a hirtelen támadástól mindenesetre védve 
volt. Ott kellett tehát valahol Tétény közvetlen szom-
szédságában lennie a csőti szigetnek meg a raj ta eső 
prépostságnak. 

Csakhogy azt mondja erre Károly János, Fejér-
vármegye derék, lelkes történetirója: «a Duna annyi 
szigete között seholsem ismernek sem a régi korban 
sem ma csuthi szigetet».4 

Szegény, romlott hazánk! hogy saját régi fiaid 
közül nem találok tanút, aki e tagadást legalább a 
régi korra nézve lerontaná. Idegenhez, pogány török-
höz kell fordulnom, aki nem törődött a magyar adó-
mentességekkel, hanem felírta a legkisebb helyet is 
az adókönyvébe. így olvasom az ő 1567-iki defteré-
ben (adókönyvében): «Hamzabég fehérvári mirliva 
khásszai : 

Érd falu Csúd majorsággal és a 
Budához tartozó dzizie jövedelemmel 10.938 akcse 

Vereb falu. . 14.275 akcse.»5 

És ismét az 1580—81-iki defter így szól: 

1 U. o. 464. 
3 Batthyány i. m. 464. 
3 Szabó : Kún László 82, Fejér. Cod. Dip. V/2 549, 
4 Fejérvármegye története. III. k. 105. 
5 Velics-Kammerer : Magyarországi török kincstári def-

terek I. 149 1. 
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«A budai szandzsákhoz tartozó bi r tokok jöve-
delmei : 

23. Falu Ért , más néven Hamzabég szeráji, j ö -
vedelem 11.300 akcse. 

Hamzabég m a j o r s á g a : rét 35 szekérre, szántó-
föld 70 a., szőllő 25 darab . Bérle t jövedelem évi 500 a. 

A faluval szemben fekvő duna i sziget j ö v e d e l m e : 
gyümölcsfák 1206 darab . Halastóból évi 40 a.»1 

Volt tehát É r d mellett a D u n á b a n egy sziget tele 
gyümölcsfákkal és halastóval, az 1541. előtt ott lakott 
szerzetesek ezen biztos nyomaival s 1567-ben még e 
majorságot Csúd-nak vagy helyesebben Csőt-nak 
hívták. Biztos ennélfogva az is, hogy a csőti p ré -
postságot Érd mellett kell keresni . 

Mind Csapó Ben jámin fejérmegyei fö ldmérőnek, 
mind Lipszkynek térképei szerint a XIX. század 
elején a Duna egyik ága még egészen Érd alá kanya-
rodot t s a főággal együtt jókora , a budapest i Margit-
szigetnél valamivel rövidebb, de szélesebb szigetet 
alkotott. Az ú j ka tonai térképek szerint a régi mel-
lékág medre és a Duna közt az egykori sziget ma 
is megvan és erdővel van borítva. 

Pontos kutatás, azt hiszem, e helyütt a csúti 
prépostsági egyháznak alapjai t is fellelhetné. 

Karácsonyi János dr. 

A keleti misék erkölcsi szempontból. 
A dogmat ikus értékkel szoros viszonyban áll a 

keleti misék erkölcsi vonatkozása. Nemcsak a tárgy 
gazdasága, a nagy szellemi tőkére valló fenséges 
gondolatok, h a n e m maga az erények k idomborodása 
képezi azt a megkülönbözte tő jelleget, amely a görög 
szentmisékben és velők kapcsolatban a többi szer-
ta r tásban benne van. 

A keleti misék ezen morál is értéke nemcsak 
indító ok az erények gyakorlatára , magá ra az elmél-
kedésre, h a n e m a különféle erények hirdetésével 
kapcso la tban bizonyító éi'v is azok mellett. 

Igy k idomborod ik bennök mindenekelőt t a h á r o m 
isteni e r é n y : a hit, r emény és szeretet. 

1. Sajátos vonása a keleti szenta tyáknak, hogy 

i U. o. II. 542-43. 11. 

m i n d e n ima elején rövid hi tval lomást tesznek, mely-
nek a lap ján kére lmüket Isten elé terjesztik. Azon 
szoros viszonynál fogva, amelyben ál lanak ezen 
szentatyák a szentmisének történet i fejlődésével, 
ezen jellegzetes tulajdonságot visszatükrözteti maga 
a szentmise is. Lá t juk ezt m á r a szentmise beren-
dezésében, továbbá annak egyes nagyobbszerű ré-
szeiben. 

Szent J akab miséjét azzal kezdi a pap : «Aó£a 
tű) lla-pl xaí x(T) ÏTtj) xaí xw áyttp IIvsújiaxL, xw xpoaStxűj 
xaí éviaíco <pwx!. XTJÇ FUÂÇ freôxrjxoç, xfjç èv xptáSt fiovaôixGjç 
ùnapxoùaïjç xai §catpou[tévr]ç iStatpéxwç • xpc'aç yàp dç ©eiç 
Tcavxoxpáxwp, ou xrjv Só^av ol oùpavo! ScrjyoQvxao, f\ Sè yfj 
xrjv atjxoö Seairoxefav, xai i] ftáAaaaa xè aùxoîi xpaxoç, "/.ai 
- â a a atoibjxr) xe xa ! vor/ri) xxiacç xrjv aùxoô (leyaÀecôxïjxa 
xrjpúxxet Tíávxoxe • Sxt aùxfjj "pé~et itàaa SoÇa, TIJJLTJ, xpaxoç, 
(jiEyaXœaivTj xai [jieyaXonpeTOta, vOv, xai as:, xai st'ç xoOç 
(atovaç xwv afwvwv».)1 (Dicsőség az Atyának és Fiú-
nak és Szentléleknek, az Istenség h á r m a s és egy 
fényességének, mely a Háromságban lényeg szerint 
van és elválasztás nélkül há rom személyre oszlik. 
Mert h á r m a s a mindenha tó Isten, k inek dicsőségét 
hi rdet ik az egek (18. zsolt. 1. v.), kinek u ra lmá t 
hirdet i a föld, ha ta lmát a tenger és akinek fenségét 
hirdet i minden érzéki és szellemi t e remtmény m i n -
denütt , mer t őt illeti m i n d e n dicsőség, tisztelet, ha ta -
lom, magasztosság, és fenség, most és m i n d e n k o r és 
m i n d ö r ö k ö n örökké.)2 

Szent Márk miséjének kezdete a következő : 
A szerpap felszólítja a népe t : npoaeú^aa§£, m i r e a nép 
feleli : Kúpte, sÀerjaov. A pap pedig m o n d j a az i m á t : 
«Ei>)(aptaxoö|J.£V xai Ö7t£pa>)(apiaxoö|Ji£v ooi, Kúpt£ ó Ö£o? 
T){i6)V, 6 Ilaxijp xoö Kupíou xai 0£oö xa: Swxrjpoç rjjiwv, 

1 Petrovszkij : AIIOCTOJICKÍH JlnTypria BOCT. II,epKRn, 1897. 

Addit. 1. o. 
2 «Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, Trinitario et 

unitario lumini Divinitatis, quae in Trinitate monadice sub-
sistit et in personas dividitur sine separatione ! Trinitas 
enim est unus Deus omnipotens, cuius glóriám coeli enar-
rant, cuius dominationem terra, cuius potentiam mare et 
omnis creatura sensibilis et rationalis eius maiestatem 
annuntiat ubique, quia ipsum decet omnis gloria, honor, 
potentia, magnificentia et maiestas, nunc et semper et in 
saecula saeculorum ! Amen.» Miksa szász herceg : Praelect. 
de Liturg. Orient. 2. k. 19. o. 

ALAPÍTVA 1868. ALAPÍTVA 1868. 
Katholikus cég. Telefon 57-51. 

Szerel a hitű McMéle rendszer szerint. 

Juristes íüárton 
fuvó-, szerszám-, harangöntö és 

harangfelszerelif gyár 

Bpest, Rózsa-u. 51-53. m 
Árlap és Köl tségvetés i n g y e n ! 

Elvállal minden e szakmába 
vágó munkát, u. m. : első-

rendű harangok szállítását, 
régi harangok átijntését, régi 
harangok átszerelését Pozdech-
féle forgatható öntöttvas-ko-
ronára, esetleg forgatható ko-
vácsolt vas koronára. Kikopott 
csapok kicserélését stb. Készít 
fekvó' és álló harangvas-állvá-
nyokat jutányos áron. Költség-
vetéssel szivesen szolgál. Eze-
ken kívül készít fúvókat, ko-
vács-tüzhelyeket, csigasorckat 
csig kat, emelőket, üllőket, 
satut stb. e szakba vágó mun-
kát. Jutánvos árak, pontos és 

tisztességes kiszolgálás. 
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Ir|aoO Xptaxoö, xaxà mávxa xai Sià Tïàvxwv xai ev Ttàatv . . -))1  

(Áldunk téged és felette á ldunk Úr Is tenünk, Atyja 
a mi Urunknak , I s tenünknek és Megváltónknak, 
Jézus Krisztusnak, mindenekér t és mindenek miat t 
és mindenekben . . . ) Ugyanily é r te lemben a vati-
káni kódex, mely egy kissé különbözik a megszólítás-
b a n : «Aéauoxa Kúpte 6 0eôç Vĵ wv, ô Ilaxijp xoö Kupíou 

xai 0eoö xai Scoxfjpoç fi|j.wv Ifjaoö Xptaxoö eü-/aptaxoö|tév 

aot xaxà uávxa, xai §tà Txávxtov xai èv 7xâatv».2 

Ily ünnepélyes hi tval lomással kezdődik Nagy 
szent Vazulnak és Aranyszájú szent Jánosnak a mi-
sé je is. «Ei>Xoy7j|X£vrj f\ ßaatXeca xoö Ilaxpoc, xai TOÖ Xtoö, 

xai TOÖ áyíou Ilveupaxoc;, vöv, xai àei, xai eiç xo~Ç atwvaç 

XWV àtdûVCDV . . .»3 

Amilyen hi tval lomás a szentmise kezdete, oly 
erővel b í rnak az egyes imák kezdő részei is. Ez 
egyébként jellegzetes vonása a keleti egyház imá i -
n a k . I g y : fO è7uaxet}>àfi,evoç r^iàç, ev èXéet xai oixxtpjjioïç, 

Aéa~oxa Kúpte. xai yaptaà[i.£VOÇ Ttap^rjatav rj[JÙv xotç ~a~£L-

voïç xai à|i,apT(j)Xoiç xai âva^ioiç SouXotç aou Txapaaxíjvat xw 

ayt'w aou ík)ataax7)pt(i> xai Tipoaipepetv aot xíjv cpoßepav xaó-

xrjv xai àvatpaxxov -ô-uatav únkp xffiv Trjf-iexápwv á[iapx7][táxwv 

xai xöv TOÖ Xaoö aou áyvo7j[iáxwv... s csak mos t köve t -
kezik a ké rés : äraßAetj'ov èn' âp.é,..,4 (Aki meglátogat-
tál minket , ha t a lmas Urunk, a könyörületességben 
és i rgalomban, és bizalmat adtál n e k ü n k a te a lá-
zatos, bűnös és mél ta t lan szolgáidnak, hogy a te 
szent o l tárodhoz j á r u l j u n k és neked ezen féle lme-
tes és vérontás nélküli áldozatot hozzuk a mi 
bűne inkér t és a nép t uda t l ansága i é r t . . . 5 Tekints 
r e á m )6 

Ünnepélyes hi tval lomást tesznek egyébként úgy a 
pap, min t a hivők, akkor, m időn a szent áldozás 
előtt I s tenhez f o r d u l n a k és m o n d j á k : ILareów Kúpce, 
xai ójxoXoyö, őxt ab d b Xptaxèç, 6 ftôç TOÖ 0£OÖ TOÖ 
Çwvtoç, ó e/.fl'tóv BÎç xiv xóajxov, à\xzpvi)AGbç aöaat, wv rcpfij-

xoç Eíiti èy<b.. ,))7 

2. Hathatósan emelkedik ki a r emény erénye 
mint olyan, amely alapja az Istenhez küldött imáink 
meghal lgatásának. Szoros kapcsola tban áll ezzel a 
hit erénye, mellyel Jézus Krisztust helyezzük elő-
térbe, hogy Isten igazságossága Rajta , m in t megvál-
tásunk drágalátos bérén, i rgalomra ha jo l jon felénk. 
Kiváló bizonyítéka ennek úgy a Nagy szent Vazul, 
mint Aranyszájú szent János miséjében foglalt ima, 
melyet a pap a ke rubok h imnuszának éneklése alatt 

1 Sz. Márk miséje Petrovszky-nál, Addit. 37. o. 
2 Ugyanott 110. o. 
3 EúxoXó-jiov TO [lé-fa, Róma, 1873. 42. o. 
4 Szent Jakab miséje, Petrovszky-nál, i. h. Addit. 12. o. 
s Zsid. 9. 7. 
6 «Qui visitasti nos in misericordia et miserationibus, 

Dominator, Domine, et tribuisti nobis confidentiam, tuis 
humilibus et peccatoribus et indignis famulis, accedendi ad 
tuum sanctum altare offerrcndi tibi hoc terribile et incruen-
tum sacrificium pro nostris peccatis et pro populi ignoran-
tiis, . . . respice super me . . . Miksa, 28. o. 

7 EúxoXófiov zà [íéfa, Róma, 72. o. 

végez. «OÙSEÎÇ £1;toç xöv ouvSsSejJiivwv xaiç aapxtxaiç èni-

•ôujiiaiç xai ^Sovatç, Ttpoaep^eaftat, îj ixpoaeyytÇetv, rj Xetxoup-

yetv aot, BaatXeö xfjç SóEr^ • xö yàp Staxoveív aot, |iéya xai 

(foßepöv xai aùxatç xatç ircoupavt'atç Suvá^eatv. 'A/./.' S|j.wç 

otà TYjv axov xai áfjtéxpyjxóv aou cptXavfrpwmav, axpénxojç 

xai àvaXXotwxwç yéyovaç àvfrpwTioç, xai àpytepeùç y^iöv 

eypï]|iàxtaaç, xai xyjç Xeixoupytxfjç xaùxrjç xai àvat|iàxxou <k>-

ata; XY)V tepoupyt'av TtapeSwxaç Vj[uv, WÇ SeaTOxrjÇ xöv àrcàv-

xwv. Sù yáp (xôvoç Kúpte b 0eôç rj|i.öv, SeoTtôÇEtç xöv £7iou-

pavt'wv xai xöv èmyetwv, à irci frpôvou x£poußixoö éTO^oó-

jjiEVOç, b xöv 2£paq3Í|j. Kùptoç, xai [iaat/.EÙç xoö 'IaparjX, ô 

jj.ôvoç â'ytoç. xai ev ayt'otç àvaTcauô|i£voç. Sè xot vuv {)'uaw7iw 

xóv [lóvov áyaö-óv xai eôrjxoov • éTO^Áediov £7x' ejie xóv á[iap-

xwÀov xai àyp£tov SoO/.óv aou • xai xaí-áptaóv pou xyjv 

'jiuyjjV, xai xyjv xapStav ânb auvstSrjaewç Tiovvjpâç- xat txá-

vwaóv |JL£ z f j Suvá[i£t xoö áytou aou IIv£Ù|xaxoç, — Evoeouixá-

vov xrjv x^ç tepax£taç X®Ptv rcapacxíjvat x^ áyt'a aou xauxij 

xpccnéÇy, xai t£poupy^aat xó aytov, xai aypavxóv aou üujpa, 

xai xö xtjjitov Arjia. Soi yàp 7rp0a£Ú)(0[jiat, xÀt'vaç xöv ejxau-

xoű aüylva - xai oéoj.iat aou, [írj ánoozpéipfjç xi TxpóawTióv 
aou ân £[ÍOÖ, (jiYjSè áTroSoxt^áaijs EX TxatSwv aou • áXX' 

áEíiüoov -poaeuyß'Yf/x'. aot ÚTC' £[ioö XOÖ ájxapxwXoö xai 
ava^tov ooúÁov aou xà owpa xaöxa. Sù yàp eí ó Tipoacpápwv 

xat 7ipoçcp£pô[i£Voç, xai ixpoaSe^ópievog xai StaSt§ô[i£voç, Xpt-

axè 6 0£ûç VjjxGiv • xat aot xrjv Só^av àva7ié[X7X0[i£v, aùv xöi 

ávápyw aou Ilaxpi, xat xö Ttavayt'w xai áyaO'ö xat Çuo-otw 

aou Ilv£Ú|iaxt, vöv, xai àei, xai £?ç xoôç aiôivaç xwv at'wvcov. 

'Api^v.»1 (Senki sem mél tó azok közül, kiket a test kí-
vánságai és gyönyörei kötve tar tanak, ar ra , hogy 
eléd j á ru l jon , vagy hozzád közeledjék, vagy neked 
szolgáljon, óh üdvösség Királya! mer t neked szol-
gálni nagy és ret tenetes még m a g u k n a k a mennye i 
e rőknek is. Mindazonál ta l a te k imondha ta t l an és 
mérhete t len emberszerete ted miat t más í tha ta t lanul 
és vál tozatlanul ember ré és a mi f ő p a p u n k k á lettél 
és ezen ünnepélyes és vérontásnélkül i á ldozatnak 
szent ténykedését adtad nekünk , min t mindenek Ura. 
Mert Te, Úr Is tenünk, egyedül ura lkodol az égieken 
és földieken, ki a ke rubok t rón ján hordoztatol , ki a 
szeráfok Ura és Izrael Istene vagy, ki egyedül vagy 
szent és a szentekben megnyugszol. Kérlek téged, ki 
egyetlen áldott vagy és meghallgatsz minket kegye-
sen, tekints rám, bűnös és mél ta t lan szolgádra és 
tisztítsd meg az én lelkemet és szivemet a gonosz 
lelki ismerettől és tégy méltóvá a te Szentlelkednek 
erejével, ki a papság kegyelmébe öltöztem, hogy 
a te szent ol tárod előtt állhassak és szent és legtisz-
tább testedet és drágalátos véredet áldozatul mu ta s -
sam be. Mert meghaj to t t fővel j á ru lok hozzád és 
kérlek, ne fordítsd el tőlem orcádat és ne vess el 
engem a te gyermekeid közül, de segíts meg engem, 
én bűnös és mél ta t lan szolgádat, hogy ezen a d o m á -
nyokat neked bemutassam. Mert te vagy a bemuta tó 
és bemutatot t , az elfogadó és a felosztandó, Krisztus 
Istenünk, és neked dicsőséget m o n d u n k a te kezdet-

1 EúxoXó-yiov -ci |iá-fa, Róma, 1873. 55. old. 
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nélküli Atyáddal és legszentebb, áldott és életet adó 
Lelkeddel egyetemben, most és mindenkor és mind-
örökön, örökké. Amen.) 

IIa figyelemmel kísérjük ezen imát, látjuk, mint 
telik meg a bűnös ember lelke bizalommal Isten 
iránt, mellyel, mint szivünk páncéléval veszi körül 
magát a hivő, hogy bűneinek tudatában bűnbánat-
tal s egyúttal reménnyel forduljon az Istenhez. 

3. A szeretet bizonyítéka Aranyszájú szent János 
miséjének következő részlete. «"A£iov xaí Síxatov aeuftvEív, 
ae EÙXoyEîv, as aívsív, aoí EÚ âpiaxEív, as upoaxuvsîv èv Ttavxt 
XÓ71W XYjç SsaTtoxEtaç aou• 2ù yàp eï b 6soç àvsxpaaxoç, 
àîtspivôïjxoç. àôpaxoç, áxaxáXu7txoc;, âsi wv, (baaùxwç wv, au, 
y.a.1 b [iovoysvrjç a ou llèç, xaí xö llvsùua aou xô aycov. Si) 
sx xo'j [JiYj Svxoç eiç xo elvai ixapirjyayeç • xaí TtapaTis-
aôvxaç avéaxrjaaç -y.X'.v • -/.al oùx a7ïéaxv]ç Ttávxa uoiwv, swç 
^[iâç stç XGV oùpavàv àvrjyaysç, xaí xijv ßaaiXsiav aou èyx-
piaw xrjv [iéXXouaav. 'ïr.kp xoúxwv árcávxwv sù)(apiaxo'~|Jiév aot, 
xaí xw [lovoysvsî aou í"to>, xaí xw Ilvsúfiaxt. aou xw áytw, 
ÚTiép TOVXWV, wv ïa|i£V, xal wv oùx ÍOJJLSV, xwv 9Avspwv, xaí 
à<favwv sùspysaiwv xwv etç ysysvTjjiévwv. Eùyapoaxoû(iév 
aot xaí ôrcèp xfjÇ Xstxoupytaç xaùxrçç, Y)V SX XWV /scpwv "/juwv 
Sà^aaô-ai xaxsl;iwaa$ • xaixot aoi Ttapsaxrjxaai ytXiaSsç 'Ap-
XayyéXwv, xaí (iupiâSsç 'AyyéXwv, xà Xspoußij.i, xaí xà 
Sspaçïfi, s^aTixépuya, ~oXuó[ifiaxa, [xsxápaia, 7txspwxá . . .» 
(Méltó és igazságos téged magasztalni, téged áldani, 
téged dicsőíteni, neked hálát adni, téged imádni 
uralkodásodnak minden helyén ; mert te k imond-
hatlan, kifürkészhetlen, láthatatlan, megfoghatatlan, 
örök és változatlan Isten vagy, te és a te egyszülött 
Fiad és a te Szentlclked. Te a nem létből a létbe 
vezettél minket és az elesetteket ismét felemelted 
és nem szűntél meg mindent teljesíteni, míg minket 
a mennybe fel nem vittél és a te jövendő országodat 
nem ajándékoztad nekünk. Mindezekért hálát adunk 
neked és egyszülött Fiadnak és a te Szentlelkednek, 
minden velünk szemben való nyilvánvaló és nem 
nyilvánvaló jótéteményeidért, melyeket tudunk és 
melyeket nem tudunk. Hálát adunk neked ezen 
szolgálatért is, melyet kezeinkből venni méltóztattál, 
jóllehet az arkangyalok ezrei és az angyalok mi-
riádjai,1 a hatszárnyú, sokszemű, fennlebegő és ma-
gasztos kerubok és szerátok szolgálnak neked.) 

Ezzel szoros összefüggésben áll a rákövetkező 
fohászkodás, mely a szeretet erényének legszebb 
példája : «Msxà XOÚXWV, xaí XWV ^taxapíwv Suváfiswv, 
SsaTioxa tpt.Xávíl'pwTts, ßowjxsv xaí Xsyo(isv • "Ayioç el, xaí 
7tavàytoç, aù, xac ő {iovoyev ç̂ aou lliç, xaí xö Ilvsófiá aou 

1 Dán. 7. 10. 

xô ayiov. "Aytoç sf, xaí uaváycoç, xaí |tsyaXo7ïp£7t7]ç i\ oóéa 
aou • 8ç xöv xcajiov aou oiixwç ijyàixyjaaç, waxs xôv [i0V0y£V7] 
aou L%v ooövai, ïv a ~àç b 7iiax£Úwv eiç auxöv, JAÍ] ánólrjicc1., 
àXX' eyj) Çwrjv aiámov.. .»* (Ezekkel a boldog erőkkel, 
emberszerető Urunk, mi is kiáltjuk és m o n d j u k : 
Szent vagy és felelte szent, te és a te egyszülött 
Fiad és a te Szentlelked; szent vagy és felette szent 
és magasztos a te dicsőséged, aki úgy szeretted a te 
világodat, hogy egyszülött Fiadat adtad, hogy min-
den, aki őbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete 
legyen.) 2 

4. Az isteni erényeken kívül benn vannak a 
többi erények is. A keresztény élet erényeinek sora 
hatalmasan világlik ki a keleti misékből, amelyek-
nek mély alapjául szolgál a szentírás iránt való 
őszinte tisztelet. Nincs sehol jellegzetesebb példa 
arra, mennyire átérezték a keleti miséket megalkotó 
szentatyák a szentírás könyveit, mint a görög egy-
ház miséi és egyéb szertartásai, melyekben úgy az 
ószövetségből, mint az újszövetségből minden helyen 
találhatunk sorokat. Sok helyen szószerint, másutt 
az egyes különálló szentírási könyveknek oly ügyes 
fogalmazását, hogy a kapcsolat maga az eredeti 
szöveg erejével hat ránk. Ezen általános tulajdonság 
bizonyítására szolgál magának a szent misének teljes 
szövege, melyből példakép csupán egyet idézünk.3 

«Kúpcs ó Ôsôç Vjjjtwv, b èv xoiç oùpavoiç xaxotxwv,4 xaí ETU-
^Xétcwv £7ií íiávxa xà spya aou,5 ETÛXÊov £7tí xoùç SoûXouç 
aou xoùç xax7j-/ou[xévouç, xo£>ç Ô7iox£xXtxôxaç zobç éauxwv 
au^évaç èvwraôv aou • xaí 5ôç auxoîç xôv èXaçpôv Çuyiv •6 

TTOWjaov a'jxoî); jilX/j xtfji'.a x^ç àyîaç aou àxxXyjaiaç • xaí 
xaxa^íwaov aùxoùç xoö Xouxpoû zfjç TtaXtyy£V£ataç,7 x^ç àcpè-
aEioç xtov àjiapx'.wv, xaí xoö èvSùjxaxoç xvjç acp^-apataç, siç 
srayvwaiv aou xoû áX í̂hvoO 6eoû r(|iwv.»8 (Ur Istenünk, ki 
a mennyekben lakol és minden művedre tekintesz; 
tekints hitjelölt szolgáidra, kik fejeiket előtted meg-
hajtották s adj nekik könnyű terhet; tedd őket a 
te szentegyházad tiszteletreméltó tagjaivá és méltasd 
őket az újjászületés fürdőjére, bűneik bocsánatára 

1 EúxoXó-fiov TÓ pi-FA, Rómn, 1873. 62—63. old. 
2 Ján. 3. 16. 
3 Nagy szent Vazul miséje, EúxoXóftov tó |ii*fa, 81. old. 

A katekumenekért mondott ektenia papi imája. 
4 112. Zsolt. 5. v. 
s U. 0. 6. v. 
6 V. ö. Máté, 11. 30. «Mert az én igám gyönyörűséges, 

és az én terhem könnyű.» 
i Tit. 3. 5. 
8 V. ö. Ján. 17. 3. «Ez pedig az örök élet, hogy megis-

merjenek téged, egyedül igaz Istent, és akit küldtél, Jézus 
Krisztust.» 

Palac 
Budapest, Rákóczi-ut 43. sz 

150 fényesen berendezett szobával, 
kiilön lakosztályokkal, alegmagasabb 
igényeknek megfelelően felszerelve. 

Szobák 4 koronától. 
A szálloda éttermeiben kolozsvári KÓRODI GYULA esténként 
hangversenyez. — Pilseni sör. Teljes pensio il koronától. — 

• Elsőrendű borok. — Sürgönyeim : PALACEHOTEL, Budapest. 
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és az enyészetlenségnek öltönyére, hogy megismerje-
nek téged az egyedül igaz Istent.) —. u.— 

Adatok Nagy Konstantin császár egyházi 
lova gr en djének történeléhez. 

III. közlemény. 

Ez volna tehát röviden, igen nagy vonásokban 
előadva a lovagrendnek története 1190-től kezdve 
egészen napjainkig. 

De hogy is állunk a lovagrend történetével 1190 
előtt? Valóban visszanyulik-e eredete Nagy Kons-
tantin koráig s beigazoltatott-e ezen nézet jogosult-
sága megbízható okmányok vagy hiteles hagyományok 
által? Vagy talán csak egy ügyesen leplezett történeti 
hazugság, merő fantázia, nagyképüsködés, megin-
gatlannak hitt s tartott rendi tradíció, tendenciózus 
vallási hóbort szülte ezen feltevést?! 

E kérdésekre kívánok a továbbiakban megfelelni. 
A rendi tradíciónak még szilárdabbá tétele végett 

döntő érvül rendszerint I. Leó pápának (440 -461.) 
Marcianus császárhoz (450—457.) állítólag 457-ben 
intézett sajátkezű levelét hozzák fel, amelyben a 
pápa a császár kérelmére így felel a többek között : 

«Ut auctoritatem apostolicam adiungam regulae 
Basilii sanctissimae vitae episcopi Caesareae, quam 
praescripsit militibus fratribus Constantinianis, qui 
cruris rubrae stigmate firmantur a Vobis et ab ipso 
principe Alexio ipsorum fra t rum supremo modera-
tore, regulám ipsam et christianae et morális doctri-
nae plenam agnovi et confirmavi, eamque hisce 
adiunctam et manu mea signatam transmitto ut Vestri 
est desiderii.»1 

Igen nagyfontosságunak tartják továbbá a rendi 
történetírók I. Leó császárnak (457—474), Alexius 
Angelus és Michael Comnenus-hoz intézett levelének 
egy passzusát, amelyben ezek figyelmeztettetnek, hogy : 
«Quod iam diu progenitores Vestri aggressi sint, dum 
varios milites in raanus congregare et in certa regula 
morális et piae disciplinae instituere s tuduerun t . . . 
A Serenissimo Marciano praedecessore nostro petis-
lis, ut obtineret a Sanctissimo Romae et universalis 
ecclesiae episcopo Leone confirmationem illius regu-
lae, quam dictis fratribus equitibus statuit Basilius 
episcopus Caesareae sanctae et recolendae memoriae, 
quod quidem libenter ab ipso Romano Patriarcha 
concessum fuit, ut nobis demonstratis.2 

Ha az említett két levélfragmentumnak adatai 
helyesek, akkor a Konstantin-féle lovagrendnek ős-
története, ill. eredete nem volna kétségbe vonható, 
mert ha a másodiknak értelmét vizsgáljuk, úgy az 
már teljes határozottsággal hivatkozik a régebbi el-
sőre. Ha pedig ez igaz s helyes, úgy a lovagrend 
eredete nemcsak az V-ik század közepén volna már 

1 V. ö. a «Rivista Araldica» 108. old. 
2 V. ü. «Rivisla Araldica» 109. 

beigazolva, hanem beigazolást nyerne ennek révén 
a Nagy Konstantin által életbe léptetett labarum-
őrség s az ebből lassankint kialakult első keresztény 
lovagrendnek genezise is. De itt van a bökkenő! 
A történeti kritika ugyanis már régebben gyanús 
szemmel nézegeti a fent idézett leveleket, s ma már 
koholmányoknak,hamisítványoknak s apokryphoknak 
nyilvánította azokat. 

Igaz ugyan, hogy bárki fellelheti azokat a vati-
káni levéltár diplomáciái osztályának régibb seriptu-
mai között, de a regesiákat lapozgatva kitűnt, hogy 
ezek bizony csak jó későn, úgy 1553 körül kerültek 
oda, illetve csempésztettek be.1 Ezen időpontig mit-
sem tudtak ezek létezéséről úgy a rendi, valamint 
az idegen történetírók. 

Ezek szerint jogos tehát a történetírók ama fel-
tevése, hogy semmiféle bizonyítékot nem nyújtanak 
e levelek a Konstantin-féle lovagrend eredetét illető-
leg. A későbbi rendi történetíróknak ebből merített 
adatai pedig nem egyebek ügyetlenül használt hipo-
theziseknél. Mivel azonban más, elfogadható érvek 
nem állanak a rend konstantini eredetét illetőleg a 
kutatók redelkezésére, mind máig megoldatlan a 
kérdés, hogy valóban magától Nagy Konstantintól 
származtathatja-e magát a rend jogosan, igen-e, vagy 
nem ? ! 

De ha a rend nem is képes más argumentumo-
kat hypotheziseinek megszilárdítása érdekében fel-
hozni, objektive véve a dolgot teljesen hiányzanak-e 
i lyenek?! Valóban semmiféle bizonyíték nem áll a 
tárgyilagos, befolyásmentes kutató rendelkezésére, me-
lyeknek igénybevételével talán mégis ki lehetne mutatni 
legalább a valószínűséget a Nagy Konstantin által 
életbeléptetett labarum-őrség és a későbbi keresz-
tény lovagrend közti rokoni kapcsolatot illetőleg?! 
Vagy talán teljesen kizártnak látszik a Konstantin-
féle lovagrend mai szervezetének az az állítása, hogy 
a rend valóban a Konstantin-féle labarum őrségből 
alakult k i? Nem kutatható-e ki a későbbi római 
császárság korában létezett különféle társadalmi 
egyesületek, egyletetek, céhek történeti jogfejődésé-
ből lovagrendünknek homályba vesző bölcsőkora ? ! 2 

A római császárságban és vele a római jogban is az 

1 V. ö. erre nézve Battandier i. m. 767-ik oldalát. 
2 J. P. Waltzing: «Etude historique sur les corpora-

tions professionelles chez les Romains depuis les origines 
j u s q u ' à la chute de l'Empire d 'Occident. . .» a Mémoires 
couronnés et autres mémoires publiés par l'académie royal 
de Belgique, tom. 50, Bruxelles 1895. évf. — W. Liebenau: 
«Zur Geschichte und Organisation des römischen Vereins-
wesens». «Drei Untersuchungen». Leipzig 1890. — Th. 
Mommsen: «De collegiis et sodaliciis Romanorum». Kiel, 
1843. — 0. Gierke: «Das deutsche Genossenschaftsrecht». 
III. Die Staats und Korporationslehre des Altertums». Berlin, 
1881. — G. Boissier : «La Religion romaine d'Auguste aux Anto-
nins». Paris 1878, II. 238—304. — Pauly-Wissowa : «Realencyclo-
pädie der klassischen Altertumswissenschaft». Stuttgart 
IV. 380—480. 
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egyesületi jog igen nagy kiterjedésű és felette szöve-
vényesjogterületté fejlődött ki az idők folyamán. 

Hogy a pusztán vallásos társulatoktól s a velük 
rokon és sok esetben függő ú. n. halotti egyesületek-
től vagy temetkező társulatoktól (collegia tenuiorum 
vagy funeraticia) függetleníttessenek, már a köztársa-
sági kormányforma legelején tömörültek a hason-
iparágakkal foglalkozó férfiak, hogy egy ő általuk 
tetszés szerint megválasztott istenség égisze alatt, iparu-
kat, társadalmi állásukat s egymás között való viszo-
nyukat még jobban kifejlesztve, könnyebb megélhe-
tésüket kölcsönös támogatás által lehetőleg támogas-
sák (collegia opificum, artificam, mercatorum, nego-
tiatorumj1 

Ezen egyesületek mellett, az első század után 
még az ú. n. collegia veteranorum-ok is léteztek a 
római birodalomban s nagykiterjedésű gyarmatain. 
Ezen egyesületeknek tagjai «kiszolgált» katonák vol-
tak, akiket később, már mint veteránokat, az állam 
hálából polgárjoggal ajándékozott meg. Hasonló egye-
sületeket alapítottak az államnak alsóbb fokú polgári 
hivatalnokai is, ezek a collegia apparitorum-ok voltak. 
Ugyan ilyen jogon egyesültek a kiszolgált alsóbb 
rangfokozatú katonák is, és megalkották a collegia 
militum-okat.2 

Minket csak a legutolsó egyesületi szervezet ér-
dekel. A többit csak azért említettük, hogy némi 
bepillantást nyerjünk ezen labyrinthusba. 

Igen sokáig meg volt tiltva az aktiv római kato-
náknak egyesületekbe tagokul belépni, vagy hasonló-
kat alakítani. A tilalom pedig azért történt, mert a 
katonák érdekében maga az állam léptetett életbe bizo-

1 J. Schiess : «Die römischen collegia funeraticia nach 
den Inschriften». München 1888. — E. Loening : «Geschichte 
des deutschen Kirchenrechts». Leipzig 1878.1.204. — Waltzing : 
«Etude. . .» I. 145; 301. — A. Gérard: «Etude sur les corpo-
rations ouvrières à Rome».Paris 1884.— E. Wetzel: «De opi-
ficio opificibusque apud veteres Romanos». Berlin 1881. — 
H. C. Mané : «Die Vereine der fabri, centonarii und dendro-
phori». Frankfurt 1866.— E. Rodocanachi: «Les corporations 
ouvrières à Rome depuis la chute de l 'Empire Romaine». 
Paris 1894. 

2 L. Haekin : «Les collèges de vétérans» Revue de l'in-
struction publique en Belgique. 1895. XXXVIII. 367 és 1896. 
XXXIX. k. — Th. Mommsen : .'Staatsrecht» I2 325 s kôv.— A. v. 
Donaszewski : «Die Religion des römischen Heeres;» a «West-
deutsche Zeitschrift» 1895 XIV. 29 és 78 old. - E. de Ruggiero.» 
Dizionario epigr. II. 351. 

nyos jóléti intézményeket. Nevezetesen a római állam-
háztartás gondoskodott két úgynevezett halotti, vagy 
temetkezési pénztárról katonái számára. Ezeknek min-
den fegyver alatt álló férfiú tagja volt, lett légyen az 
egyszerű légionárius, vagy magasrangú tiszt. 

Csak Hadrian császár (117—138) uralkodása 
alatt engedtetett meg a hadsereg kötelékébe tar-
tozó különféle kézművesek s iparosoknak, vala-
mint a magasabb katonák mellé szolgálattétel vé-
gett beosztott alantasabb tiszteknek, hogy maguk 
között egyesületeket alakíthassanak. Septimius Severus 
(193—211) császár még tetézte ezt a kedvezményt, 
amennyiben megengedte valamennyi katonáinak, 
hogy rangjuknak megfelelően külön-külön egyesüle-
teket szervezhessenek. Ilyen katonai személyek által 
alapított egyesületekről több helyen is tétetik említés 
a rómaiak történelmében. Igy például Lambásis-ben, 
Numidia tartomány fővárosában, amely egyszersmind 
egész Afrika egyik legtekintélyesebb katonai góc-
pontja volt, a felszabadűlt fbeneficiariij ka tonák; a 
küldöncök (cornicularii) ; az optiones-ek; (a százado-
sok helyettesei), de akkor már önálló hatáskörrel 
biró katonai személyek; a speculatores-ek, azaz hír-
vivők (a mai távirat-kézbesítők ősei), a speculatores 
et beneficiarii et questionarii, azaz a katonai törvény-
székeknek tagjai ; valamint a tessarii-knek, azaz a 
katonai jelszóvivőknek, külön-külön egyesüleiei vol-
tak. Egy Vazanis-ban levő collegium beneficiariorum 
létezéséről is van tudomásunk.1 

Hazánk területén levő római katonai tábor-
helyeink s városaink is jelentékeny szerepet ját-

1 V. ö. R.Cragnat : «L'armée romaine d'Afrique et l'occu-
pation militaire de l'Afrique sous les empereurs.» Paris 1892. 
487. 457.— W. Pfitzer: «Geschichte der römischen Legionen von 
Augustus bis Hadrianus.» Leipzig 1881. — R.Crognat: «Le musée 
de Lambèse.» Paris 1895. — II. Leclercq: «L'Afrique chrétienne.» 
2. kiad. Paris 1904. I. 47. 

Corpus inscriptionum lalinarum ( = C. I. L.) VIII. 2733. 
C. I. L. VIII. 2551. A cornicularii-k leírását lásd még 

Pauly-Wissowa-nál is. 
C. I. L. VIII. 2554. V. ö. még Th. Mommsen : Archäol. Zei-

tung. 1868. 61. old. 
C. I. L. VIII. 2608, 2751. J. Marquardt : «Die römische 

Staatsverwaltung.» 2. kiad. Leipzig 1884. II. 534. 
C. I. L. VIII. 2552. P. Cauer : «De muneribus milita-

ribus centurionatu inferioribus". Ephem. epigraph. IV. 
355—481. 

C. I. L. VIII. 10717. 

KLEIN DEZSŐ LATSZE8ESZ Budapest, Kecskeméti-utca 14. : • 
L . I 
Ajánlja legfinomabb üvegekkel vagy jegecek-
kel ellátott nickel, donble, arany, teknősbéka 
keretű szemüvegeket vagy orrcsiptetőket. Nagy 
választék megbízható szerkezetű barométerek-
ben, hőmérőkben, meteorologiai műszerekben. 

Legfinomabb ZEISS é s BUSGH 
prizmás látcsövek, különféle folyadékmérök. 
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szotlak a római társadalom komplikált gépezeté-
ben. így az egykorú feliratok tanúsága szerint ha-
zánk fővárosának tőszomszédságában elterülő Aquin-
cum-ban, amely az első és második segéd légiónak 
főtáborozó helye volt, a hírvivőknek 228-ban egy 
külön kaszinójuk is volt (schola speculatorum leg. I. et 
II. adiutricium). Ugyanilyen kaszinó jellegű egyesü-
lettel birtak 229-ben a legio kürtösei (schola tubicinumj 
is Aquincumban.1 

Aquae Sulis-ban az ezredkovácsok (collegium 
jabricae); Misenum-ban a főhajósok (ordo proretarumj 
alkottak egyesületeket. Egy Mainz melletti castellum-
ban a városi polgárőrség (hastiferi sive pastores); 
Heddesdorf-ban 246-ban a jelvény vivők (collegium 
Victoriensium signiferorum) alakítottak külön tár-
sulatot. Stöhr G. Ker. János. 

(Vége következik.) 

ESZ V. K Ö N Y V K R I T I K A zss 
H Q 

Alois Konrád. Entropie, Weltanfang, Gott. 
Graz. 1912. 44 1. 

A szerző a knittelfeldi állami reáliskola tanára 
és szakember a fizikában. Művének tárgyát Isten lété-
nek az a bizonyítéka képezi, amelyet újabb ker. 
bölcselkedők az ú. n. entrópia-törvényből vonnak. 
Ezen bizonyíték ellen Kaspar Isenkrahe egyelőre hat 
nehézséget emelt Energie, Entropie, Weltanfang, Welt-
ende, Trier 1910. c. művében. Nézete szerint ezen a 
hat ponton a természettudományra s a bölcseletre 
még fontos feladatok várnak, míg az entropia-tör-
vényből teljes megnyugvással következtetni lehet 
Isten létezésére. Konradnak nem tetszik, hogy ü res -
sel a Stimm, aus M.-L. 1909. második füzetében 
kifejtvén ezt az érvet, már u. o. 1910. hetedik füze-
tében majdnem beadta a kulcsot Isenkrahének. 0 tehát 
megkísérli szemébe nézni Isenkrahe nehézségeinek és 
sorra vévén őket, azt találja, hogy azok nem szol-
gálhatnak akadályául az entrópia-törvényből vont 
érv alkalmazásának. Művecskéjét úgy irta meg, hogy 
a laikus is megértheti, megmagyaráz minden alap-
fogalmat, és fejtegetéseit úgy kezeli, hogy az olvasó-
nak seholsem kell meg nem emésztett anyagokkal 

i C. I. L. III. 3524. Ephem. epigr. IV. 503. 
C. I. L. VII. 49. X. 3483. — A C. I. L. VI. 230 frumen-

tarii megjelöléséről az a nézetem, hogy ezekből később a 
hadsereg-fuvarosok, küldöncök s titkos rendőrök (dedektiv) 
keletkeztek. E helyütt inkább egyesekből alakult collegium 
értendő. 

Több hasonló katonai egyesületekről lesznek említést 
a szíriai, galatai (Ancyra), ázsiai (Cyzicus), daciai (Optatiana) 
és räciai feliratok. V. ö. ezekhez a C. I. L. III. 196, 265, 269, 
371, 845, 5976. számait. A katonai egyesületek szervezetének 
és történeti jogfejlődésének történetét lásd a Bruns-Momm-
sen-Gradenwitz : «Fontes iuris Romani». 6. kiad. Freiburg 
1893, 323. old. 

bíbelődnie. Annyit el kell ismerni, hogy a szerző 
Isenkrahe egyik-másik nehézségét egészen eltünteti. 
Eltiinteti-e valamennyit úgy, hogy e téren nem kell 
már bizonyos bölcs tartózkodással mozognunk, az 
más kérdés. Magam részéről évek óta lelkiismeretesen 
előadtam ezt az érvet, de nem mulasztottam el hang-
súlyozni, hogy egyelőre csak hipothetikus értéket tulaj-
donítok neki szent Tamás és szent Ágoston érvei mel-
let. Szerencsére vannak oly biztos érveink, hogy az 
entrópia-törvény csábító kilátásai mellett is megőriz-
hetjük nyugalmunkat e téren. Häckel izgatottsága e 
tétellel szemben igen jó ajánlólevél, valamint kedve-
zően hangol Chwolson biztató viselkedése is. Elvégre 
várhatunk, s ami nehézségeink maradnak, azokat 
az időre bízzuk. A tudománynak vannak bizony-
talanságai a tételek körül is, mennél inkább lehet-
nek érveinek teljesítő képessége kö rü l ? ! Nálunk 
semmi sem nyugszik csak az entrópián,tehátnyugodtan 
nézhetünk elébe az entrópia körül folyó további 
vitáknak és kutatási eredményeknek. 

Zubricky Aladár dr. 

VI. K A T H O L I K U S V I L A G S Z E M L E 

Franciaország. 
A bretagne- i püspökök körlevele a kath. is-

kolákról. A bretagne-i püspökök 1913. október 20-án 
Vannesben a rennes-i érsek elnöklete alatt tartott kon-
ferenciájukból híveikhez körlevelet intéztek, amelyben 
a mindinkább erősödő katholikus iskolák ellen a sza-
badkőművesség által megindított hadjáratra hívják fel 
a hivek figyelmét és ismertetik a kath. iskolaügy jelen-
legi állását. 

A körlevél elején arra a képmutató ráfogásra mu-
tatnak rá a püspökök, hogy, mivel a franciaországi és 
első sorban a bretagne-i szülőknek majdnem a fele 
elébe teszi az állami, laikus és istentelen iskolának a 
kath. iskolát és ebbe küldik gyermekeiket, ezért azt 
mondják, hogy ezen eredmény egy rendszeres izgatás-
nak és üldözésnek az eredménye, amelyet a kath. egy-
ház indított és tart ébren a laikus iskolák és tanítók 
ellen. Ez a vád már csak azért is képtelen, mert hiszen 
a jelenlegi kath. iskolákat a katholikusok épen azért 
voltak kénytelenek állítani, mert a francia állam 10 év 
óta sok ezer katholikus (kongreganista) iskolát zára-
tott be. Épen azért épen Bretagne-t úgy állítják oda, 
mint a vallási türelmetlenség és a terrorizmus fészkét. 

A püspökök kijelentik, hogy e ráfogás ellen csakis 
azért szólalnak most fel, mert az egyház ellenségei ezen 
valótlan váddal akarják indokolni a keresztény iskolák 
teljes megszüntetését kimondó új törvények hozatalát; 
de ezzel egyúttal elégtételt akarnak a püspökök szolgál-
tatni a kath. iskolák kiváló tanítóságának, amely ilyen 
sikert ért el, és tiszta képet rajzolni a szülők elé és a 
parlament katholikus képviselői elé. 

A püspökök mindenekelőtt tagadásba veszik azt, 
hogy a kath. papság presszióval és terrorizmussal dol-
goznék a laikus iskola ellen, mert rendszerint csak em-
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berbaráti figyelmeztetésről van szó, amilyenre minden 
ember fel van jogosítva embertársával szemben, az a 
néhány elhangzott élesebb kifakadás kath. oldalról pe-
dig igen gyenge visszhangja csak annak az óriási presz-
sziónak, amit a laikus iskola érdekében az összes állami 
intézmények vezetői alkalmaznak a szülök ellenében. 
Ilyen például az, hogy a gyermekeiket kath. iskolákba 
küldő szülőktől az állami szegénypénztárak megtagad-
nak minden segélyt, mondva, hogy akik űzető isko-
lákba küldik gyermekeiket, azok nem szegények. Ez 
adja a magyarázatát annak, hogy Bretagne-ban a kis 
hivatalnokok majd mind az állami iskolába küldik 
gyermekeiket, pedig sokan közülök sírva panaszolják 
ebbeli kényszerhelyzetöket a püspökök előtt. 

Majd így folytatják : 
«Nem szűnnek meg ismételni azt, hogy a laikus 

iskola és a köztársaság elválaszthatatlan kapcsolatban 
állanak egymással ; sőt odáig mennek, hogy mondják, 
hogy a laikus iskola a szegletköve a köztársaságnak, 
hogy annak életeleme stb. Ez annyi, mint azt mondani, 
hogy a köztársaság már nem is kormányforma, hanem 
tan ; és ha így, nincsenek akkor abból kizárva, akik azt 
a szabadságot követelik maguknak, hogy másképen 
gondolkozhassanak? Nem veszik-e el így a keresztény 
családapától a jogot, hogy republikánusnak mondja 
magát, ha gyermekének lelkét nem akarja kiszolgáltatni 
a laikus iskolának? Sohasem gyakoroltak ennél nagyobb 
pressziót az elmékre és a szivekre. Családapák és csa-
ládanyák ! Tanúkul hívunk fel titeket, hogy vájjon mon-
dottunk-e valaha olyat, ami hasonlítható volna az ál-
lampolgári jogoknak ezen negációjához, hozzá még egy 
szabad államban ?» 

A bretagne-i püspökök rámutatnak arra, hogy a 
bretagne-i szülők azért helyezik elébe a laikus iskolá-
nak a keresztény iskolát, mert gyermekeiket ősi hitök-
ben akarják felneveltetni, és ezért még a legszélsőbb 
republikánusok is a kath. iskolába adják gyermekeikel, 
főleg leányaikat. Ez az oka, hogy mihelyt egy új kath. 
iskolát állítanak fel valahol, a laikus iskola kiürül. Ez 
azt bizonyítja, hogy Bretagne népe az iskolai vallás-
oktatást kívánja. Ezt kellene tudniok a kalh. iskola ellen-
feleinek is. Miért nincsen bátorságuk beismerni, hogy 
kizárván Istent és a valláserkölcsöt az állami iskolából, 
megsértették a breton nép legnemesebb érzelmeit? és 
ilyen állami iskolába tóduljon a nép, mikor hivatalo-
san kijelentik /Barthou miniszterelnök folyó évi június-
ban a parlamentben), hogy a laikus iskola tanítójának 
nem szabad Isten iránt való kötelességekre tanítani a 
gyermekeket, és mikor még ma sem állapodtak meg a 
laikus erkölcstan alapalvei körül ? 

Nem elég törvényeket hozni — mondják a püspö-
kök — és nyers erővel végrehajtani, a törvényeknek a 

polgárok érzületével is összhangban kell állaniok. A fran-
cia állam pedig nemcsak a laikus iskolával, hanem 
provokáló egyéb intézkedésekkel sértegette folyton a bre-
ton népnek vallási érzületét. Ilyen intézkedés volt a 
kongregációs iskolák bezárása és helyettök állami isko-
lák felállítása, amelyből eltávolították a keresztet és 
minden vallási gyakorlatot. És a breton nép ennek 
dacára nem lázadt fel. De csodálkozhatnak-e azon, ha a 
breton nép a törvényben adott jogával élve, a saját 
filléreiből iparkodik visszaállítani a katholikus isko-
lákat ? 

Azzal is vádolják a kath. szülőket — folytatják a 
püspökök —, hogy a laikus iskola tanítóit ellenszenv-
vel fogadták. Pedig a laikus iskolák tanítói maguk 
izolálták magukat, mikor távol maradtak a breton nép 
leglátogatottabb, azaz egyházi gyülekezeteitől, polgári 
kötéssel elégedlek meg, gyermekeiket nem kereszteltet-
ték meg, hitetlenségökkel kérkedtek stb. 

Majd saját maguk eljárásának védelmére kelnek a 
püspökök és elmondják, hogy ők csak püspöki joguk-
kal éltek és kölelességöket teljesítették, amikor a kath. 
szülőket természetjogi kötelességökre a gyermekek val-
láserkölcsi nevelése körül, figyelmeztették, és arra, hogy 
kötelesek olyan iskolát válaszlaniok gyermekeik részére, 
amely egyedül biztosíthatja a gyermek valláserkölcsi 
nevelését, és hogy kötelességök gyermekök lelkétől min-
den veszélyt távol tartani, és ha az iskola hoz ilyen 
veszélyt, attól is el kell vonniok gyermekeiket. 

«Azt mondják erre, hogy ez a jog gyakorlása ille-
téktelen presszió. De hiszen akkor ez annyi, mint mon-
dani, hogy a kath. morálnak tanítása lehetetlen Fran-
ciaországban. Ez annyi, mint elismerni azt, hogy az 
egyháznak nincsen szabadsága». 

Majd a részletes ellenvetésekkel foglalkoznak a 
breton püspökök. Arra az ellenvetésre, hogy a püspö-
kök és papok a templomon kívül is állást foglaltak a 
laikus iskola ellen, azt felelik, hogy ők mindenütt köte-
lesek püspöki és papi hivatásukat teljesíteni. Arra pe-
dig, hogy egyházi büntetések terhe alatt is próbáltak 
hatni a szülőkre, azt felelik, hogy erre is megvan a joga 
az egyháznak. Senki sincs kötelezve arra, hogy katho-
likussá legyen; de ha már az, akkor a katholikusság 
feltételeit is magszabhatja az egyház. A laikus iskolát 
látogató gyermekek ellen azért úgyszólván sohasem 
alkalmazták a szentség-megvonás jogát. Az pedig egy-
általában valótlan, hogy a laikus iskolát látogató gyer-
mekek külön hitoktatásáról szándékosan nem gondos-
kodtak ; hiszen erre külön patronage-ok és más intéz-
mények vannak, amelyekből pedig máskor szintén fegy-
vert szoktak kovácsolni a kath. egyház ellen. 

A körlevél végén a breton püspökök kijelentik, 
hogy ha az állam kötelessége a közoktatásról gondos-

Legjobb a Láng-féle acetylén kocsirúd lámpa! 
Jól világít és soká tart! Acetylén kocsirúd lámpa elegáns nikkel kiállításban 127 mm. és reflektorral 1 kg. 
nehéz, égési tartalma cca 5 óra, ára 24 kor., ugyanezen alak masszívabb kivitelben, 133 mm. reflektorral 28 kor. 
Luxus acetylén kocsirúdlámpa 140 mm.-es reflektorral, 9 órai égéstartalommal 32 kor. Kocsirúd lámpatartó 
darabja 3-8Ö kor., carbid kgja 50 filler. 5 kg.-os csomag légmentes pléhdobozban, fadobozba csomagolva 3 30 
kor. Elegáns vadászlámpa, 18 cm. magas, 5 cm. körátm., kényelmesen zsebrevágható nikkelezett szép kiállításban, 
használati utasítással ára 8 kor. Elektromos vadászlámpa, 20 órás száraz elemmel négyszögletes oxidált vastokban 
25 X 75 X 100 méretben drbja 10 kor., tartalékelem hozzá 1.60 kor. :: :: Lámpaárjegyzék díjmentesen! 

LÁNC JAKAB és FIA, Budapest, VIII. kerület, József-körut 43. sz. 
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kodni, akkor az is kötelessége, hogy olyan oktatásról 
gondoskodjék, hogy abból ne legyenek kizárva azon 
gyermekek, kiket szüleik valláserkölcsi nevelésben akar-
nak részesíteni. Ezért az állami iskolákban a vallástant 
is tanítani kellene, mint történt 1882-ig Franciaország-
ban is. De ha ezt nem teszik, legalább részesítsék támo-
gatásban a fenti hiányt pótló kath. iskolákat, melyeket 
a katii. egyház emel. Ezt a francia adófizető polgárok 
joggal követelhetik az államtól, főleg a szegények és a 
kishivatalnokok. 

Az egyesül t szocialisták nem akarnak belépni 
a radikális blokk-ba. A pau-i kongresszus megcsi-
nálta a radikális programmot (laikus iskola, progresszív 
jövedelem adó, két évi katonai szolgálat, a diplomacia 
és a gyarmatügy republikanizálása és laicizálása) és 
egyes felszólalások dacára mégsem foglalt állást az egye-
sült szociálisták kizárása mellett, sőt Combes, Debierre, 
Pelletan és Cailloux (az új elnök) befolyására az egye-
sült szocialistákat is mintegy hívogatta a blokk-ba való 
belépésre, de eddig csak .Jaurès és G. Hervé az (antimili-
tarista Guerre Sociale szerkesztője) jelentkeztek fegyver-
lársakul és fogadták el a pau-i programmot, de az 
egyesült szociálisták zöme hallani sem akar a radikáli-
sokkal és radikális szociálistákkal való egyesülésről. 
Jaurès ugyanis már rég elvesztette befolyását az egyesült 
szociálisták felett, neki csak lapja van (Humanité), de 
nincsen serege; a párt most Jules Guesde-et ismeri el 
vezérének. 

Jules Guesde pedig ezt a nyilatkozatot teszi most 
közzé : 

«Soha, értsék meg jól, soha sem fogja az egyesült 
szociálista párt beleegyezését adni a blokk-ba való belé-
péshez. Mi a jövő évben a választási harcba a magunk 
programmjával fogunk belemenni, a mi jelöltjeinkkel ; 
és jelöltjeink mindenütt lesznek úgy a radikálisokkal, 
mint a mérsékeltekkel és a reakcionáriusokkal szemben. 
Mi nem kötjük le magunkat és a pólválasztásnál mi a 
párt érdekei szerint fogunk szavazni, nem törődve sze-
mélyekkel. Ez különben megfelel az egyesült szociálista 
párt tradícióinak és a mi kongresszusaink határozatai-
nak.» 

íme a nagy nekromanta, Combes Emil, nem tudta 
életre kelteni nagy müvét, az antiklerikális blokkot. 
Guesde pedig, mondja az Univers, el lehet rá készülve, 
hogy a radikálisok legközelebb őt is a klerikálisok között 
fogják emlegetni. 

Baudin miniszter módosítja rendeletét . Sok 
port vert fel a francia radikális sajtóban Baudin tenge-
részeti miniszternek rendelete, amellyel megengedte, 
hogy a levante-i vizeken tartózkodó francia hadihajókon 
némi külsőségekkel (zászlók, ágyuszó stb.) szabad meg-
ülni a nagypénteket. Most Bandin egy újabb rende-
letben pontosabban előírja ezen ünneplés módozatait, 
és egyben, a fenti nagypénteki ünneplésen kívül, megtilt 
minden istenitiszteletet a hadihajókon. Erre a rende-
letre az bírta a minisztert, hogy a Duguay-Trouin hadi-
hajón nemrég oltárt állítottak és e hajón állandóan 
szentmise is tartatott. 

A radikális Lanterne megdicséri a minisztert ezért 
a visszavonulásáért, de azt csak kezdetnek tekinti, amely 
még nem elégíti ki a radikálisokat. No persze. 

A francia szeparációs szekularizációból meg-

mentet t templom. A francia szeparációs törvény (1905. 
dec. 9.) a francia konkordátum által a kath. egyház szolgá-
latára bocsátott templomokat az állam, département-ok és 
a községek tulajdonaiul jelentette ki, amelyeket ezek mégis 
kötelesek ingyenes használatra átengedni az illető köz-
ségben keletkezett vallási társulatoknak (associations 
cultuelles); épen így intézkedett a törvény azon templo-
mokról is, amelyeket a konkordátum után épített az 
állam vagy valamely département vagy község. És mikor 
a katholikusok nem alkottak ilyen vallási társulatokat, 
a templomok tényleges használatát újabb törvényben 
megengedték a katholikusoknak minden társulatala-
kítás vagy gyűlés-bejelentés nélkül. 

A magán adakozásból felállított templomok sem 
voltak azért biztosak, mert a törvénynek 3. szakasza 
kimondja, hogy a régi javadalmak vagy templompénz-
tárak minden vagyona, ha nem alakítanak ott megfelelő 
vallási társulatot, amelyre a javadalmak vagy templom-
pénztárak vagyona átszállhat, a községi közjótékony-
sági alapok tulajdonába megy át (article 9.), de a tem-
plomok ez esetben is istentiszteleti célokra szolgálnak 
(art. 13.), legalább is addig, amíg azok arra alkalmasak. 

Csakis ott lehetett némi remény egy templomnak 
megmentésére, ahol a templomot nemcsak magán ada-
kozásból, hanem magán területen is állították fel, mert 
az ilyen templom nem levén nyilvános vallási intézet-
nek («établissement public du culte») tekinthető, reá 
nem volt alkalmazható a törvénynek 2. artikulusa, 
amely e nyilvános vallási intézetek megszüntetését mon-
dotta k i ; és következésképen megmaradván itt a régi 
jogalany, nem is intézkedhetett a törvény az ilyen jog-
alanyok vagyonának átháramlásáról. 

Izart pamiers-i püspök, mikor még plébános volt 
Perpignan-ban (dioc. Pyrénées Orientales), ilyen sze-
rencsés körülmények közt épített egy szép új templo-
mot : St. Joseph de la Gare. A templom az ő magán-
tulajdonát képező területen épült, az építési költségek 
egy részét a magáéból fizette, a másik részét a saját 
hitelére felvett kölcsönből fedezte, a hátralevő részt 
pedig közadakozásból teremtette elő; sem állam, sem 
département, sem község semmivel sem járult hozzá, 
és a templomépítés nem ment a templompénztár ter-
hére sem. 

A szeparáció után Izart, 1907 óta pamiers-i püspök, 
a törvény 9. szakasza alapján revindikálta magának a 
templomot, de a perpignan-i törvényszék elutasította 
azzal az indokolással, hogy Izart nem mint magánsze-
mély, hanem mint a templompénztár képviselője, vé-
gezte a gyűjtést, és másrészt a templomot a világi és 
az egyházi hatóság plébániának ismerte el, tehát nyil-
vános vallási intézetnek tulajdona volt. 

De a montpellier-i felebbviteli biróság most feloldotta 
az elsőfokú Ítéletet és kötelezte Perpignan várost, hogy 
adja át Izart püspöknek az eddig zárlat alatt tartott 
templomot. A másodfokú biróság ezen Ítéletét azzal 
indokolja, hogy az Izart által végzett gyűjtések csak 
hozzásegítettek az egyébként általa megkezdett építke-
zéshez, továbbá, hogy a terület az övé volt, a vállalko-
zókkal ő személyesen kötötte meg a szerződéseket, a 
kölcsönt a maga személyi hitelére vette fel a «Crédit 
foncier»-nél. Mindezek világosan bizonyítják Izart-nak 
tulajdonjogát, amelyet nem vehetett el tőle az a kö-
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riïlmény sem, hogy a templomot plébániatemplomnak 
ismerték el a hatóságok. 

Svájc. 
A st. gallen-i püspöki szék betöltése . Ruegg 

sí. gallen-i püspök halálával nemrég üresedésbe jött a 
sl. gallen-i püspöki szék, amelyet kánoni választással 
töltenek be nemsokára. Svájcnak három egyházmegyé-
jében ugyanis (St. Gallen, Chur, Basel) a káptalannak 
püspök-választási joga van. St. Gallen-ben a választás 
úgy történik, hogy a káptalan az üresedés után két 
hétre 6 jelöltet tartalmazó névsort terjeszt a kanton 
igazgató-tanácsa elé, amely azt a tanács kath. vallású 
tagjainak adja ki, és ezek a névsorból hármat töröl-
lietnek, a többi három közül választja azután meg a 
káptalan a püspököt. 

A jelenlegi püspökségnek területe 1805-ig a st. gal-
len-i szent Benedek-rendi herceg-főapátnak joghatósága 
alatt állott, de ezt az apátságot a luneville-i békekötés után 
feloszlatták és birtokait, magát St. Gallen városát is, a st. 
gallen-i kanton kapta meg (1805). Az egyházi kormányza-
tot apostoli lielynökök látták el. VII. Pius 1823-ban püs-
pökséget állított fel St. Gallenben, de azt «aeque prin-
cipalis unio» utján egyesítette a chur-i püspökséggel és 
kötelezte a mindenkori püspököt, hogy az évnek bizo-
nyos részét St. Gallen-ben, a másikat Chur-ban töltse. 
De azt az egyesítést Graubünden kanton, a chur-i püs-
pökség védura, elismerni vonakodott; és tiltakozott 
ellene a st. gallen-i kanton is. Hosszabb zavarok után 
végre 1836-ban XVI. Gergely pápa elválasztotta St. Gal-
len-t Chur-tól és külön püspököt adott St. Gallen-nek. 

A st. gallen-i püspök a régi apátsági épületben 
lakik, amely a jelenlegi alakjában a XVIII. századból 
való. Ebben az épületben most is megvan még a híres 
st. gallen-i könyvtár, amelyben igen értékes középkori 
kódexeket őriznek és mutatnak a látogatóknak. Az 
apátsági épület mellett áll az ugyanazon korból szár-
mazó apátsági, most püspöki templom. 

A st. gallen-i apátságot Szt. Gallus irlandi szerzetes 
alapította 613-ban. Szt. Gallus régebben a bangor-i hír-
neves kolostornak (Wales-ben) volt tagja Szt. Kolum-
bán apát vezetése alatt ; ő vele jött át a kontinensre 
először Franciaországba, ahol Szt. Kolumban a luxeuil-i 
apátságot (Burgundia) alapította meg, majd rövid bri-
gantium-i (Bregenz) tartózkodás után Szt. Kolumban 
hátrahagyván Gallus-t, maga Lombardiába vonult és 
ott a bobbio-i apátságot alapította meg. 

Német-Birodalom. 
A bádeni tartománygyűlés i választás ered-

ménye . A bádeni liberálisok (Nationalliberalen és Fort-
schrittler) és szociáldemokraták a f. é. október 21-ére 
kitűzött választásokra ismét blokkra («Grossblock») lép-
tek a centrumpárt és a konzervatív párt ellen. De a fő-
választásnál a centrumpárt 29 mandátumot, a konzer-
vatív párt pedig 5 mandátumot szerzett, míg az egyesült 
blokknak csak 19 mandátum jutott, de ebből is három 
nemzeti szabadelvűt (Rastatt-bail és kettőt Heidelberg-
ben) csakis a centrumpárt segélyével választoltak meg. 
(Ez a három liberális képviselő kijelentette a választás 
előtt, hogy ellenzi a szociálistákkal való szövetkezést, 
«Grossblock»-ot.) 19 kerületben pótválasztás lesz; ha 
csupán három helyen is győznek a centrum vagy a 

konzervatív párt jelöltjei, ami úgyszólván biztosra ve-
hető, akkor a vörös blokk megbukott és a centrum és 
konzervatív párt kerülnek kormányra. 

Nagy-Britannia. 
Három konvertált angl ikán pap. Az anglikán 

papságból évenkint szép számmal térnek át a kath. val-
lásra. Mult vasárnap három ilyen konverlita utazott el 
Angolországból, hogy Rómában a ßed«-kollegiumban 
hittudományi tanulmányokat végezzen. Neveik: Arthur 
Dudley, Percy Gatley és Ronald Alexander. Az előbbi 
kettő anglikán lelkész volt, az első Upton Park-ban, a 
másik Saltley-ben ; Alexander pedig az oxfordi Cowley-
atyáknál volt három évig novicius. 

R. Alexander unokája annak a dr. Mich. Salamon 
Alexander anglikán püspöknek, akit az angol és a porosz 
kormány tett meg 1841-ben «angol-porosz Szent Jakab 
egyházmegye» cimén jeruzsálemi protestáns püspöknek. 
Ez a Mich. Salamon Alexander származásra nézve zsidó 
volt és később áttérvén az anglikán vallásra a londoni 
Kings-College-ben lett a héber és rabbinisztikus iroda-
lomnak tanára. 

A jeruzsálemi anglo-german püspökség rövid életű 
volt. Dr. Alexandernek (f 1845.) még két utóda volt : 
Sam. Gobat (+ 1879.) és dr. Bartlay (f 1881) ; 1881 után 
már nem töltötték be a püspöki széket. 1886-ban pedig 
megszüntették azért, mert ezúttal a betöltés Poroszor-
szágot illette volna ugyan, de a canterbury-i érsek, 
kinek metropoliája alá volt beosztva az új püspökség, 
az 1841. szerződés szerint azt követelte, hogy a kineve-
zendő német (lutheránus) püspöknek a 39. artikulust 
alá kell írnia és magát anglikán rítus szerint pappá 
kell szenteltetni, amibe Poroszország nem akart bele-
egyezni. 

Denique a kath. egyház ellen felállított ezen «Trutz-
bisthum» első püspökének unokája katholikus lett. 

Asquith miniszterelnök a homerule-ról . As-
quith miniszterelnök Ladgbank-ban választói előtt októ-
ber 26-án beszédet tartott, amelyben előadta, hogy 
mindenki tudja, hogy a nagynehezen keresztülvitt parlia-
ment-ad-et főleg a homerule ügy telte szükségessé ; épen 
azért a kormány nem fog késlekedni, hogy a legköze-
lebbi ülésszak alatt alkalmazza a «parliament-act»-et. 

«Nagy-Britannia közvéleménye — folytalja Asquith — 
mindig a liome-rule mellett volt. Ulster tartomány fenye-
getései, melyek a parlamentarizmus és a demokratikus 
kormányzat negációjával azonosak, nem fogják a kor-
mányt megakadályozni a homerule keresztülvitelében és 
az ellenállás letörésében, ha egyáltalában odáig jut a 
dolog. A végrehajtó hatalom kölelessége a törvényeknek 
tiszteletet szerezni, kényszer útján is. A békés megegye-
zésre tett ajánlatok Ulster részéről visszautasításra 
talállak. A pártvezéreknek egymással való tanácskozása 
csak akkor kecsegtethetne eredménnyel, ha az értekez-
let tanácskozásainak alapjául bizonyos általános alap-
elvekben megegyeznének. De nem is szükséges a konfe-
rencia. A kormány is hajlandó tárgyalásba bocsátkozni, 
ha kedvező hangulatot fog ez iránt találni. O (a kormány 
elnök) hajlandó figyelembe venni minden, az irlandi 
kisebbség helyzetét szabályozni kívánó javaslatokat, ha 
bizonyos alapvető szempontoknak megfelelnek, neve-
zetesen mindenekelőtt, ha hozzájárulnak ahhoz, hogy 
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D u b l i n - b e n í r p a r l a m e n t és a p a r l a m e n t n e k felelős 
k o r m á n y z a t l é t e sü l jön . M á s o d s z o r szükséges az is, h o g y 
I r l a n d egységének ú t j á b a ne á l l í t s a n a k á l l a n d ó és vá l toz-
h a t a t l a n a k a d á l y o k a t . Az í r n é p többsége n e m fog csa -
l a tkozn i a b r i t t k o r m á n y b a n . » 

VII. HÍREK A TUDOMÁNY VILÁGÁRÓL 

A l ő w e n i e g y e t e m í i j b e s z e r z é s e . A l ő w e n i 
k a t h o l i k u s egye tem Rec to r M a g n i f i c u s - a , Ladeuze, m u l t 
h é t e n t a r t o t t ü n n e p i m e g n y i t ó j á b a n i smer t e t t e az egye-
t e m b e r e n d e z é s é n e k n a g y a r á n y ú k ibőví tésé t . A theo lo -
g u s o k s z á m á r a b ib l i a i m ú z e u m o t rendez tek be , m e l y n e k 
g y ű j t e m é n y é b ő l a Journal des Débats ok t . 24-iki s z á m a 
k ü l ö n k i e m e l t ö b b é k i r a t o s t áb lá t , N a b u c h o d o n o s o r 
k i r á ly egy ded ica t i ó j á t , e m l é k é r m e k , éksze rek , pénzek , 
k ü l ö n f é l e z s idó és hel lén edények g y ű j t e m é n y é t , a 
pa le sz t ina i f l ó r á n a k tel jes col lect iójá t , sok fo tográ f i á t a 
Szen t fö ld rő l és a pa lesz t ina i életről . E z e n k í v ü l az egye-
t e m m é g két m ú z e u m m a l b ő v ü l t : egy e t h n o g r a p h i a i v a l 
Congo v idéké rő l és egy a rcheo log ia iva l . Az i smer te t é s -
hez a je lzet t l ap hozzáfűz i : i m e egy ö r v e n d e t e s je lenség , 
a m i k ö v e t e n d ő pé lda . 
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H A R M O N I U M O T 
elismert legjobb gyártmányokat szállít 
Magyarország legnagyobb hangszergyára 

STOWASSER J. d; fzá,S 
a javított Rákóczi-tárogató feltalálója. 

BUDAPEST, n. ker., Iiánchíd-utca 5. szám. 
GYÁR: Ontöház-utca 3. szám. 

Ajánlja mindennemű, gyárában készült hangszereit, úgyszintén húrokat és hang-

^ szeralkatrészeket. 1 = 1 c = i c = i Árjegyzék díjmentesen küldetik. ^ 
1 V 

TINTMER «J E K é s z í t zománcjelvénye-
* ket, mindennemű cim-

• • • • • táblákat. • • • • • k a u c s u k - és fém-
bélyegző gyáros, 

vésnöki mű-
intézet. • 

Budapest , IV. kerület, 
Kigyó-tér 5. 

Teleion : 70—66. szám. 

I p a r o s é s n e m k e r e s k e d ő 
3 5 é v e f e n n á l l ó r .k . c é g i 
Készit és jnvít i Kelyhet, ciboriumot, oltár-
gyertyatartót, oltárlámpát, keresztet, füstölőt, 
csillárt, gyertyára és villanyra stb. Arany, ezüst 
kinaeztist bronzból, művészies és egyszerű ki-
vitelben. Kelyhek stb. tárgyak valódi tn'z-
galván aranyozása és ezüstözése jótállással. 
Tervrajz és költségvetés díjtalanul. Mielőtt más-
hol rendelést tesz, méltóztassék egy áijegy-
zéket kérni, melyet ingyen és bérmentve küld 

Kéri nagybecsű pártfogását 

B I T T M E R J Á N O S 
egyházi szerek müötvöse. 

Budapest, IX., Lónyay-u. 23. 
(bejárat Czuczor-utoa f.) 
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Katholikus cég. Hegedűk, cimbalmok 
jótállással, szolid kivitelben olcsón. Iskolák, 
hangjegyek. Elsőrendű gramofon, eufon 25 K-
tól. Lemezek 2'40 korona. Harmonika, fu-
vola, citera, síp, kürt, dob stb. Kuliffay 

&1 cimbalomiskola magántanulásra 7 korona, 
/ f j f í , Tilinkóiskola 2 korona. — Mindennemű 

pr/f i* zeneművek 
' ,/í> fi kaphatók 

Budapest, Rákóczi-út 56. szám. (Udvarban.) 

HORVATH-nál, 

CSUHA AND RAS szabó, 
^ * reverenda- és cimáda-készítő 

Budapest, IY,, Papnevelde-u. 8, sz. II, em, 18/a. 

HARMONIUM ES ZONGORA 
Mielőtt harmoninmot vásárolna, ne mulassza e l a mi 

főárj egyzékünket kérni ! 
Az országban a legnagyobb választék elvá-
molt elsőrendű amerikai és németországi 
gyártmányokban kedvezményes fizetési fel-
tételek mellett minden árfelemelés nélkül. 

Képviselők kerestetnek. 
K E R B E R ÉS B E R L E T H 
Budapest, VTI., Wesselényi-ntca 53. szám. 

1907. Pécsi országos kiállításon állami ezüst éremmel kitüntetve. 

F L E I S C H E R JÁNOS 
e g y h á z i ruha és reverenda szabó 

PÉCS, FERENCIEK-UTCA 9. 
Evek hosszú gyakorlata ké-
pesít a legjobb szabásn, minő-
ségű és finoman kidolgozott 

REVERENDAK ÉS CIMÁDÁK 

PAPI CIVIL ÖLTÖNYÖK 
előállítására. Üzletemet ezen-
••••••••••••••• kívül *************** 

ECYHÁZIRUHÁK 
készítésére is berendeztem. 
Mindennemű egyházi rnhák : 
casnlák, plnvialék velnmok, 
baldachinumok, minisztráns 
rnhák, zászlók, lobogók, kar-
ingek, álbák, kehelyrnhák 
******* stb. készíttetnek. ••••••• 
Egyházi rnhák javítása ol-
csón és jól eszközöltetnek. 

Költségvetés és árjegyzék ingyen ! Személyesen is megjelenek ! 

Kukorica morzsoló 
6 korona. 

Ugyanez jobb minőség-
ben amerikai rendszerű 

12 korona. 

A postaköltséget az 
áruház fizeti. 

Kukorica v. szemes-
gabona daráló gép 

11 korona 50 fillér. 
Ugyanez jobb minőségben 
tölcsérrel és hajtókerékkel 

20 korona. 
A szállítást az árúház fizeti. 

Pontos megrendelési c ím: 

G R A U E R MIHÁLY 
„ M e r k u r " k i v i t e l i á r ú h á z 

X., Kőbánya, Óhegy-ntca 9. szám. 

Or£onaharm©fiiumokai 
mindkét rendszer szerint a legolcsóbban szállít 
Pajkr Rezső és Tsa, Budapest, 
X., De le j -u tca 25. sz. (T i sz tv i s e lő t e l ep . ) 
Árjegyzék ingyen és bérmentve. Részletfizetés engedélyezve. 
Tanerőknek s lelkészeknek külön százalékongedmény. Kérjen 
árjegyzéket pianókról és pianinókról. Bérmentes szállítás 
. . . . az utolsó vasúti állomásig. •••• 

NEUMAYER FOLOP Alapíttatott lS98-ban. 

szőnyeg-áruháza 
Budapest, V., Deák Ferenc-tér I. Erzsébet-tér. 
Bntorszövetek, ágy- és asztalterítők, 
függönyök, paplanok és szőnyegek 
gyári raktára. Közvetlen behozatal 

perzsa- és smyrna-szőnyegekben. 
i w r Árjegyzék és mintákkal kívánatra készséggel szolgálok. 

3 u s t h B é l a 
kárpitosmetser és 

diszítő 
Budapest, VIII., Horánszky-u. 22. 

értesíti nagyérdemű rende-
lőit s a közönséget, hogy üzle-
tét az itt jelzett helyiségbe 
(kongregációi épület) helyezte 
át . Megrendeléseket leg-
gyorsabban teljesít. 

«Stephaneum» a Szent-István-Társulat nyomdája. 
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RELIGIO 
TUDOMÁNYOS ÉS TÁRSADALMI KATH. HETI FOLYÓIRAT 
A BUDAPESTI EGYETEM HITTUD. KARA TÖBB TAGJÁNAK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI 

Dr. H A N U Y FERENC, EGYETEMI TANÁR. 

Megjelenik — július és augusztus hó ki-
vételével - minden szombaton reggel. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal : 

Budapest , IV., Molná r -u . 20. 

Előfizetési á r : egész évre K 12, félévre K 6. 
Egyes szám ára : 50 fillér. (Kapható a Szent-
István-Társulat könyvk., IV., Kecskeméti-u. 2.) 

TARTALOM. I. Vezércikk : Üdvözlet a Katholikus Nagygyűlésnek. 
I r t a : Wolkenberg Alajos dr. — II. Az örök városból: 1. Pius 
pápa koronázásának évfordulója. 2. A Szentatya elismerése a 
Civillá Cattolica szerkesztőségének. 3. XIII. Leo pápa halálának 
évfordulója. 4. X. Pius pápa és a Szervitarend. 5. Elkészült az ú j 
lateráni szeminárium. 6. Róma város par lament i képviselői. 7. Az 
olaszországi pótválasztások eredménye. 8. X. Pius pápa legújabb 
motupropr ió ja a szentmise és breviár ium végzéséről. — III. Tudo-
mányos cikkek, közlemények, értekezések: 1. Sémi tanulmányok. 
I. Kmoskó Mihály dr.-tól. 2. A szentek lelki fejlődése és élete. 
Kónya Lajos-tól. 3. Adatok Nagy Konstantin császár egyházi 
lovagrendjének történetéhez. IV. Stuhr Géza Ker. János-tói. 4. Böl-
cseleti és dogmatikai relativizmus. I. Wiedermann Károly dr.-
tól. — V. Könyvkritika: 1. G. Lenert : Moderniste sans le savoir. 
Weber Pál dr.-tól. 2. Buzsáky Imre : Gyakorlati hitelemzések, (t.) 
3. Baráczius József : Katekizmus prédikációkban. Végh Ferenc-
től. — VI. Katholikus Világszemle : A.) Franciaország : 1. Touchet 
érsek az iskolakérdés jövő kilátásairól. 2. Denys Cochin nem he-
lyesli Touchet or léans-i érsek javaslatát . 3. A kath. jogtudósok 
lyon-i kongresszusa. 4. A laikus iskolák tanítói Barthou minisz-
terelnöknél. 5. A republ ikánus szocialisták programja . B.) Olasz-
ország : A S. Congregatio Consist, körlevele az olaszországi püs-
pökökhöz. C.) Nagy-Britannia : 1. A Spectator és a Church Times 
a szentek tiszteletéről. 2. Kath. polgármester Manchesterben. D.) 
Spanyolország : Konzervatív kormány Spanyolországban. — IX. 
Könyvszemle. A legújabb theologiai irodalom. 

Üdvözlet a Katholikus Nagygyűlésnek-
I r t a : WOLKENBERG ALAJOS DR. 

A Religio üdvözli a Katholikus Nagygyűlést. 
Ez az agg harcos hosszú pályáján változó 

irányokkal ugyan, de mindig a tökéletesen ka-
tholikus gondolat és meggyőződés erejével védte, 
irányította a katholikus köztevékenységet. Mindaz, 
ami a Katholikus Nagygyűlés programmját képezi, 
72 éve él a Religio lapjain és azért a Religio 
az önmaga ünnepét látja a magyar katholiciz-
mus törekvéseinek, elveinek, tevékenységének 
ünnepében. Nemcsak magát a Nagygyűlést üd-
vözli tehát, hanem üdvözli azt az áldott tevé-
kenységet, mellyel a Katholikus Nagygyűlések, 
mint a katholikus életnek erőteljes szervei, sike-
resen és eredményesen végeztek a lelkek javára, 
a nemzet üdvére. 

Az első Magyar Katholikus Nagygyűlés óta 

sok esztendő pergett le és amit akkor írt zász-
lajára a magyar katholicizmus, azt állhatatosan 
vallja ma is; és bár nem tudott ideáljaiból min-
dent megvalósítani; bár nem tudta ledönteni 
máig sem a társadalmi, politikai, szóval a nyil-
vános élet különböző foglalkozási és kereseti 
ágai között önkénytelenül felmerülő kisebb-na-
gyobb válaszfalakat; bár a katholikusok egysége 
hitök megvallásában és védelmében, sajtójuk 
hatalomra segítésében és a katholikus élet más 
téréin nem bir erőteljesebben kialakulni, söt 
minduntalan torzsalkodások mutatkoznak a ka-
tholikus köztevékenységben: a Katholikus Nagy-
gyűlések által felébresztett és folyvást élesztett 
katholikus öntudat eredményei szemmel láthatók. 

Maga a jelszó, mellyel a Katholikus Nagy-
gyűlések útjokra indulnak: vissza a keresztény-
séghez, vissza a katholikus elvekhez, a praktikus 
katholikus élethez, probléma elé állította a szel-
lemeket, melynek megoldása egyénenként nehe-
zen és lassan történik ugyan, de nem tagadható, 
hogy történik. Ma már a katholikusok nagy át-
laga érzi Magyarországon, hogy bujkálni nem 
lehet a katholikus embernek, hogy a teljesen 
gondolattalan közönbösségben sem lehet élni. 
Nem kell megbotránkozni azon, hogy mai ér-
telmiségünk, mely más gondolatokon nevelke-
dett és csak újabban jutott bele az egészsége-
sebb életfelfogás áramába, nincs úgy hangolva, 
hogy az önmaga egyéni regenerálásán túl még 
a nyilvános katholikus élet színvalló szerepeire 
is vállalkozzék. Ennek is el fog jönni az ideje a kö-
vetkező nemzedékben, mely már az ébren tartott 
kath. elvek birtokában született és nevelkedett. 

Az az imént mondott jelszó s a benne fog-
lalt elv, az ehhez való ragaszkodás teremtette 
meg a katholikus ügyek számára a teret a szín-
telen és ellenséges sajtóban. Kénytelenek fog-
lalkozni épen a nagygyűlések alkalmából a ka-
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tholikus ügyekkel, a nagygyűlések által felvetett, 
megbeszélt témákkal, ami eleven figyelmet köve-
tel katholikus részről is. 

Az az elv hozta létre a katholikus intelli-
gencia nevelésének és képzésének gondolatát, 
tehát a Szent Imre-kollégiumokat, a Regnum 
Marianumot, a Rákóczi-kollégiumot stb. 

Ugyanazon elv nevében foglalja el a Mária-
Kongregáció a katholikus tevékenységnek szinte 
minden ágában és terén a maga megillető helyét, 
és bár önmaga érzi legjobban, hogy első fel-
adata az egyéni élet méltó regenerálása, viszont 
meggyőződéssel és bátran vallhatja, hogy az ő 
egyéniségeket képző műhelyéből fognak kikerülni 
a katholikus közélet legerősebb munkásai. Ami 
a jövő vasárnapon Budapestnek három templo-
mában is történik, azt már nem «könves öröm-7 J 

mel» nézi a magyar katholicizmus, mint ahogy 
a pár esztendő előtt először történt tömeges 
szent áldozásról akkor írták a lapok, hanem azzal 
a tudattal, hogy itt születik a katholicizmus dia-
dalmas táborkara. 

Azok a szociális egyesületek, melyeknek 
hasznos munkáit messze körök élvezik és áld-
ják : a Kath. Háziasszonyok Orsz. Szövetsége, Kath. 
Munkásnők Szövetsége, Patronageok, Kath. Tiszt-
viselőnők Szövetsége, Női kereskedelmi alkalma-
zottak egyesülete, maga a Sajtóegyesület mind a 
Katholikus Nagygyűlések inspirációiból születtek. 

Az idei Kath. Nagygyűlés bizonyára nem ül 
össze a legkedvezőbb auspiciumok között, de 
ez nem fogja akadályozni sem komoly törekvé-
seit, sem sikereit. 

Valóságos lidércként ül nyakunkon a poli-
tika. Ez igazán hétköznapiakká, indulatosakká, 
erős, komoly akciókra szinte képtelenekké tette 
a szellemeket. Bár úgy volna, hogy abban az 
akcióban, mely a Katholikus Nagygyűlésre, mint 
ilyenre vár, senki se érezné meg, hogy villá-
mokkal teljes felhők alatt küzdünk hitünkért, a 
katholikus erők együttartásáért, intézményeink-
ért, és mindenki megérezné, hogy most egyidőre 
nincs programon a politika. 

Egy másik aggodalom is van. Lesz-e az idei 
Katholikus Nagygyűlésnek elég közönsége? Gaz-
daságilag annyira elkényszeredettek, csapásoktól 
annyira tönkretettek vagyunk, hogy olyan tö-
megekre, mint aminők az utóbbi Nagygyűlésen 
voltak, bajosan lehet számítani. Pedig minden 
résztvevő egy-egy szócsöve a Katholikus Nagy-
gyűlés szellemének és gondolatainak és tábor 
nélkül lehetetlen a hadvezéreknek győzniök. De 
épen mert ez az aggodalom fennáll, a kath. saj-
tónak kell nemcsak épen a maga lapjaiban, de 
általában az egész sajtóban olyan hangot és olyan 
tág teret biztosítani a Katholikus Nagygyűlés 
munkáinak közlésére, hogy necsak alapos híre-
ket vegyen a közönség, de lelkesedni tudjon a 
nagy érdekekért, melyeket szolgál, az erőteljes 
akcióért, melyet végez a Nagygyűlés. 

A Nagygyűlés programja roppant gazdag 
a szereplő előadók és szónokokban, akik vala-
mennyien csakugyan vezetők a katholikus köz-
tevékenységben és a tárgyakban, melyek mind 
gyakorlatiak és az erős katholikus szellemet és 
tevékenységet egészen közelről érintik. 

Adja Isten, hogy sikerüljön a Nagygyűlés-
nek ilyen gazdag program által csakugyan gaz-
dag eredményeket létesíteni. 

A katholikusok egységét, melyet dokumentál, 
létesítse is. 

Az erőket, melyeket összegyűjt, tegye kiha-
tókká. 

És emelje meg a katholikusok öntudatát 
nagy javukra a szellemeknek és a nemzetnek. 

Üdvözöljük a XII. Katholikus Nagygyűlést. 

H B 
HE! II. A Z Ö R Ö K V Á R O S B O L E 3 E 3 

EB 

X. Pius pápa koronázásának évfordulója. 
Ezt az évfordulót évenkint augusztus 9-ikén kellene 
megülni , de a nyár i időszakra való tekintettel á l lan-
dóan áttették november 16-ára. E n a p o n «Cappella 
Papale»-t fognak tar tani a Va t ikánnak «Cappella Six-
ű'na»-jában. Ezen ünnepélyes szentmisét Merry del 

ÄNGSTER JÓZSEF és FIA 
orgona- és harmonium-gyár, PÉCS. 

O O Alapíttatott : 1867. évben. O O 
A bpesti Bazilika nagy orgonájának épitöi. 

Csak első dijakkal kitüntetve. 
Pécsi orsz. kiállításon legelső díjjal, állami aranyéremmel kitüntetve. 

Ajánlják kitűnő hangú és erős szerkezetű 
lógnyomatu és elektromos berendezésű 

ORGONÁIKAT 
a legjutányosabb árak mellett, művészies 
kivitelben, o o o Raktáron kitűnő hangú 
harmoniumok minden nagyságban. 
Elektromos fuj ta tó készülékek. Árjegyzéket kívánatra ingyen. 
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Val biboros államtitkár fogja pontifikálni a Szent-
atya jelenlétében, a pápai «cappella»-hoz tartozó papi 
méltóságok részvétele mellett. A vatikáni testőrség e 
napon a nagy gála-uniformist veszi fel. 

A Szentatya elismerése a Civiltá Catlolica 
szerkesztőségének. Ritka jelét adta X. Pius pápa 
a kath. sajtó és tudományos irodalom iránt érzett 
nagyrabecsülésének f. é. szept. 25-én P. Chiaudano 
S. J. atyához, a Civiltá Caltolica új szerkesztőjéhez, 
intézett levelével, amelyet a Civiltá Catt. most nov. 1. 
számának élén közöl, együtt Merry del Val biboros 
államtitkárnak f. é. okt. 14-én ugyanahhoz irt levelével. 

A levélben a Szentatya — felemlítvén a Civ. Catt. 
szerkesztőségéhez a nemrég megtartott 60. jubi leum 
alkalmából írt levelét — kiemeli a Jézus-Társaság 
atyáinak érdemeit, akik, mint nevezett folyóiratnak 
szerkesztői és belmunkatársai, az Egyháznak immár 
60 éven át nagy szolgálatot tettek és tesznek, mikor 
a kath. Egyház tanait és intézményeit alkalomsze-
rűen ismertetik és a felmerülő támadások ellen meg-
védik. A Szentatya az ő levelében külön is magasz-
talólag említvén P. Chiaudano személyi tulajdonait, 
üdvözli őt a folyóirat szerkesztésével történt megbí-
zatása alkalmából és abbeli reményét fejezi ki, hogy 
az ő vezetése alatt a szerkesztőség, az elvhűség és 
kötelességtudás meglazulásának ebben a korszaká-
ban, a pápai rendeletek iránt való hódolatát meg-
őrizvén, mindig azon lesz, hogy «ezen folyóiratukban 
az őszintén és teljességgel katholikus folyóiratoknak 
írói («ephemeridum sincere et integre calholicarum 
scriptores») úgy követendő példát lássanak, mint 
gyors támogatást és ösztönzést nyerjenek». 

Ezen feltűnő gratulációs levélnek hisztorikuma 
a következő. 

A Civ. Cattolica-nak van egy (.(Cronaca tempo-
ranea» (Időszaki Szemle) cimű rovata, amelyben első 
helyen Róma város főbb eseményeiről van szó («(".ose 
Romane»), majd az olaszországi legújabb dolgokról 
(«Cose Italiane»), végre «Cose straniere» cim alatt 
különféle országoknak állapotairól, főleg vallási, egy-
házi és egyházpolitikai szempontból, vannak jelen-
tések, amelyeket, ha «Nostra corrispondenza» jelzés 
alatt jönnek, nem a belmunkatársak készítenek, 
hanem a Civiltá Caltoliea-nak az illető országokban 
élő tudósítói. (Megjegyzem itt, hogy Magyarországra 
nézve a Civiltá ezen rovatában többször nemzetiségi 
tendenciájú tudósításokat olvastunk az osztrák-magyar 
tudósító tollából ; úgy látszik, a tudósító nemzetiségi 
körökben keresendő.) 

A metzi német kath. nagygyűlésről a Civiltá 
Cattolica f. é. szept. 6. számában a folyóirat német-
országi tudósítója referált és ebben a referádában 
ismertetvén előbb Löwenstein Alajos hercegnek beszé-
dét, amelyben a Szentatyának a németországi kath. 
munkásszervezetek ügyében adott Singulari quadam 
enciklikáért hálát mondott, a tudósító kiemelte a 
Szentatyához való hűségét a németországi katholiku-

soknak, «dacára a rágalmaknak, amelyeknek ki voltak 
és vannak téve a német katholikusok az úgynevezett 
integrális katholikusok részéről». 

Rizonyos, hogy ez olyan «lapsus linguae» volt, 
amely csak visszautasítani akarta azt, hogy a német 
katholikusok nem olyan jó katholikusok, mint az ú. n. 
«integrális katholikusok». 

Ezzel a talán egyévi múltra visszatekintő mű-
szóval («integrális katholikus») Franciaországban, Hol-
landiában és Németországban egyes túlbuzgó, deapápá-
hoz hű katholikus lapok (Kölner Korrespondenz) ne-
vezték el magukat és különböztették meg magukat 
másoktól, kiket liberálisoknak vagy legalább is nem 
kipróbált hűségüeknek tartottak, ( . . .«non sum, sicut 
ceteri . . .») Az természetesen és egészen biztosan távol 
állott úgy a Civiltá Co/í.-tól (szerkesztősége a leg-
kiválóbb jezsuita tudósokból áll), mint német tudó-
sítójától, hogy a Szentatyához való «teljes hűség» 
miatt bárkit is csipkedni akartak volna és az így, helyes 
értelemben vett orthodox katholicizmussal ellentétbe 
akartak volna kerülni. 

De a firenze-i Unitá Cattolica cimű kath. lap 
mindjárt az említett tudósítás megjelenése napján, 
Rómából keltezett sürgönyhirében arról referált, hogy 
a Civ. Catt. cikke rossz benyomást tett (elhallgatva 
azt, hogy az egy németországi tudósító tollából szár-
mazik). Ennek kapcsán az Unitá Catt. egy kath. 
prelátusra hivatkozva kíméletlen szavakkal («tapin-
tatlanság», «megfontolatlanság») megvádolta a Civiltá 
Cattolica-i, többi közt arról is, hogy a Civiltá ezzel 
«a mult pártoskodásait akarta űjból kiásni». Az Unitá 
Catt. után a liberális lapok is kórusban kommentálták 
a Civiltá cikkét. 

A Civiltá Cattolica szerkesztősége szept. 20-iki 
számában egy «Nota» cimű cikkben reflektált a táma-
dásokra és előadta a tényállást. Egyben kijelentette, 
hogy helyteleníti azoknak törekvéseit, akik új elne-
vezésekkel a katholikusokat két táborra osztják és a 
pápa képviselőinek játszva ki magukat, gyanűba hoz-
zák és megbénítják a kath. ügynek őszinte, fáradha-
tatlan munkásait : világiakat, püspököket, világi és 
szerzetes papokat, mint ez Németországban történt. 
A Civiltá Catt. szerkesztősége kijelenti végül, hogy a 
f.-irat mindig Isten és a pápa ügyét igyekezett szolgálni. 

Az Unitá Catt. szeptember 21. számában a Civ. 
Catt.-nak fenti magyarázó cikkét úgy magyarázta, 
hogy az visszaszívása akar lenni a metz-i nagygyű-
léssel foglalkozó tudósító által az integrál-katholiku-
sok ellen intézett támadásnak. A liberális lapok pedig, 
élükön a római Tribuna-val, a Civiltá szerkesztőségé-
nek szeptember 20. nyilatkozatából azt olvasták ki, 
hogy a Civiltá egyenesen ellentétbe helyezkedett 
az úgynevezett «integrál-katholicizmus»-sal, amiben 
ugyanaz a lap a Jézus-Társaság bensejében duló kri-
zisnek jeleit látta. Persze a Civiltá-nak így magya-
rázóit «liberális» állásfoglalásáért a liberális lapok 
még meg is dicsérték a jezsuitákat. 
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R támadásokra a Civ. Cattolica szerkesztősége 
az október 4. számban két nyilatkozattal felelt. Az 
egyikben a szerkesztőség utasítja vissza azt, hogy 
bármit is visszavont volna vagy vissza kellett volna 
vonnia, mert a Civiliá Cait., mint a múltban, úgy 
a jövőben is, nem egyeseknek változó felfogásához, 
hanem az egyház elveihez és a pápai utasításokhoz 
tartja magát a folyóirat szerkesztésénél. A máso-
sodikban Rosa Henrik S. J., a Civiltá segédszerkesz-
tője, nyilatkozik, magáénak ismerve el a szeptember 
20. közleményt, és a maga részéről közzéteszi azt a 
levelet, amelyet szeptember 26-án intézett a Tr ibuna 
szerkesztőségéhez, amelyben visszautasítja azt, hogy 
a Civiltá ellentétbe helyezkedett volna az «integrál-
katholicizmus»-sal és hogy a Jézus-Társaságban bármi-
féle krízis volna. Szerinte a katholicizmus «nem 
emberi rendszer vagy politikai párt, hanem isteni 
eredetű vallás, amelyet csak egészen lehet elfogadni 
vagy egészen elvetni, és ezt az egy és ugyanazon 
vallást vallják az összes kath. hivek, a jezsuiták is, 
kik annak egyszerű szolgái». Épen azért Rosa a 
jezsuiták részére nem fogadhatja el a Tribuna azon 
dicséretét sem, hogy ők a liberális katholicizmusnak 
hivei, és nevezetesen azon magyarázat ellen tiltako-
zik, mintha M. Brandi Salvatore S. J. atyának, a Civ. 
Cattolica főszerkesztőjének, ezért kellene megválnia a 
lap szerkesztésétől, mintha t. i. a lap szellemének 
megváltoztatása tenné szükségessé az ő távozását, 
holott az ő távozását egészségi okok tették szüksé-
gessé már folyó évi junius óta, amikor is őt fRosa 
S. J.-t) rendelték Brandi mellé. Rosa S. J. ezen leve-
lét a Tribuna is közölte és azért ő a Civiltá október 
4. számában tett nyilatkozatában e lapnak köszönetet 
is mond. 

Ilyen előzmények után történt P. Chiaudano 
József S. J. kineveztetése a Civ. Cattolica szerkesz-
tőjévé; és így némileg érthető, hogy az egyszerű 
hysteron-proteronból kauzális kapcsolatot hoztak ki 
a metz-i nagygyűlési kritika és Chiudano kinevezése 
közt, mintha t. i. P. Chiaudano-ban az «integrális 
katholicizmus»-nak éles hivét akarta volna a Szent-
atya az eddigi liberális szerkesztő helyére állítani és 
a Civiltá-nak utóbbi magatartását dezavuálni. Ez a 
magyarázat persze nem állja meg helyét, de félni 
lehetett, hogy hódítani fog szélesebb körökben. 

A Szentatyának fent ismertetett levele tehát ezen 
téves magyarázatnak akarja, úgy látszik, elejét venni, 
és az új szerkesztő személyéhez intézett gratulációs 
levél feltűnő formájában igazában a Civiltá-nak ad 
elégtételt és nemcsak megvédi azon vád ellen, hogy 

katholicizmusa őszinte és teljes, és hogy az is volt 
mindig, hanem hogy az ilyen katholicizmusra törekvő 
lapoknak pláne példaképe. 

XIII. Leo pápa halálának évfordulója. 
Ezt az évfordulót is, mely tulajdonképen jul. 20-án 
volna megtartandó, a nyári időszak miatt áttették 
november 5-ére. E napon a «Sixtina Cappella»-ban 
gyászmise van, melyet Vine. Vannutelli biboros tart, 
utána pedig a tumbánál X. Pius pápa adja az 
abszoluciot. 

X. Pius pápa es a Szervitarend. Folyó évben 
van 25. évfordulója annak, hogy XIII. Leo a Szeri-vita-
rendnek hét alapítóját a szentek sorába iktatta. Ezen 
alkalomból X. Pius pápa f. é. október 25-éről keltezett 
levelet írt Lepicier Elek atyához, a szerviták gene-
rális priorjához, amelyben a Rend iránt, valamint 
célja, szelleme és tevékenysége iránt érzett különös 
nagyrabecsülésének ad kifejezést. Dicsérőleg emeli 
ki a Szentatya, hogy a Rendnek utóbbi általános 
főnökei megértették a pápa szavát és intézkedtek, 
hogy a rendi papnövendékek jól szervezett külön 
theologiai intézetekben képeztessenek ki az egyházi 
tudományokban, a Szervitarend ősi szellemében. Külö-
nösen elismerését fejezi ki a Szentatya Lepicier gene-
rális prior iránt, aki a Szervitarendnek aCollegio 
internazionale di Sant' Alessio Falconieri» nevű egye-
temes kollégiumában egy theologiai minta-főiskolát 
állított fel, mely szerint lesznek azután átszervezve 
a Rendnek egyéb intézetei; a Szentatya magasztaló-
lag szól ezen kollégium várható hasznairól, minők a 
skolasztikának és a theologiának a Rendben való 
felvirágzása és jeles tanári generáció nevelése. Azt 
is elismeréssel említi a Szentatya, hogy Lepicier atya 
nagy súlyt fektet a szervita szerzeteseknek az iskolai 
tanfolyamok elvégzése után való továbbképzésére, 
mert — úgymond — «ha a szentély szolgái híjával 
vannak a nekik szükséges profán és egyházi tudo-
mánynak, annak oka nem az ő elégtelen előkészült-
ségükben rejlik, hanem abban, hogy saját hanyag-
ságuk folytán lett fogyatékossá és ment veszendőbe 
tudományos készültségük». 

Elkészült az új lateráni szeminárium. 
E hónapban avatják fel és adják át használatnak az 
új lateráni szemináriumot, a lateráni bazilika mellett. 
A szeminárium a Szentszék által vásárolt magán-
területen épült, a költségek egy részét is a Szentatya 
fedezte, a többit úgy szerezték, hogy az összes egy-
házi intézetekre és templomokra adót vetettek ki. Az 
új szeminárium teljesen modernül van berendezve: 
fürdőszobákkal, könyvtárral, nagy kerttel. 

Hemopatiai gyógyintézet Asthma, köszvény, görvélykór, idült és nehéz szív-, 
gyomor-, máj-, vesebajok és súlyos idegbajok (para-
lysis, tabes, álmatlanság) gyógyítására berendezve. 

, „ , Bejáró betegek részére. Mérsékelt árak. Bevált, ki-
Bttdapesf, V., Vaci-koruf 18. S Z . I. = = = = = = próbált kezelés ! = = = = = 
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Róma város parlamenti képviselői. Róma 
városának kamarai képviselői eddig a balpárti blokk-
hoz (radikálisok, szociálisták, republikánusok) tartoz-
tak, és így megvolt a homogenitás Rómának rnonte-
citorio-i képviselete és Rómának kapitoliumi képvi-
selete között, mert tudvalevőleg a Capitolium-on is 
(városi képviselő testület) a blokk - pártiak voltak 
többségben, akik a maguk szája ize szerint való 
polgármestert választottak maguknak, immár két cik-
luson át, az izraelita vallású Nathan, szabadkőműves 
«ex-granmaëstro» személyében. 

Az október 20-án lefolyt fő- és a november 2-án 
lefolyt pótválasztásnál Róma város öt választótestü-
lete («collegio») következőképen választott : 

/. Kollegium : A főválasztás meddő maradván, 
pótválasztás lett szükségessé L. Federzoni naciona-
lista-liberális jelölt és A. Campanozzi hiv. szocialista 
között ; azonnal elbuktak : Scip. Borghese herceg 
radikális (erős párt ja volt), Ricc. Garibaldi indepen-
dens és Ere. Matteuzzi republikánus. 

A november 2. pótválasztásnál Federzoni győzött 
4306 szavazattal, Campanozzi-nak 3808 szavazatával 
szemben. 

II. Kollegium : Már a főválasztásnál megválasz-
tatott Bissolati reform-szocialista 5876 szavazattal 
Cipriani hiv. szocialista 5212 szavazatával szemben. 
Több jelölt nem is volt. 

III. Kollegium : Már a főválasztásnál 3229 szava-
zattal megválasztatott G. Baccelli liberális kormány-
párti, L. Colli hiv. szociálistának 610 szavazatával 
szemben. 

IV. Kollegium: A főválasztás meddő marad t ; 
azonnal elbuktak Premuti republikánus (1407 szav.) 
és Della Seta hiv. szocialista, míg L. Caëtani demokrata 
és L. Medici nacionalista pótválasztásba kerültek. 

A nov. 2. pótválasztásnál Medici győzött 4480 
szavazattal Caëtani-nak 3951 szavazatával szemben. 

V. Collegium: Már a főválasztásnál S. Barzilai 
republikánus 4928 szóval győzött Zerbini hiv. szo-
cialista 1218 szavazatával szemben. 

A régi kamarában Rómát Campanozzi, Bissolati, 
Baccelli, Caëtani és Barzilai képviselték, tehát Bac-
celli kivételévél mind szélső radikális. Ugyanezek 
újból jelöltekként léptek fel a mostani (1913. okt. 
26., nov. 2.) választásnál is. De csak Bissolati szo-
cialista és Barzilai republikánus tudta visszafoglalni 
helyét a Monte-Citorio-ban, míg a többi három kol-
légium jobbpárt i képviselőt választott. A IV. kerü-
letben Caëtani bukását az idézte elő, hogy Premuti-
nak republikánus szavazói a pótválasztásnál semle-
gesek maradtak. 

A római választások arról tettek tanúbizony-
ságot, hogy Róma város lakóinak többsége elfordult 
a balpárti blokktól, amelynek igazi fókusai a Palazzo-
Giustiniani (az olasz Nagy Oriens székhelye) és az 
antiklerikális heccet és teppisfa-terrort rendező Gior-
dano-Bruno-egy esüleí. 

Ezért érthető, hogy már a pótválasztás napján 
az a hir kelt szárnyra, hogy Nathan polgármester 
lemondani készül és a városi képviselőtestületnek 
blokkpárfi tagjai is le akarnak mondani mandátu-
mukról . , 

A két pótválasztásnál a szabadkőművesség és a 
Giordano-Bruno-egyesïûel mozgósította teljes had-
erejét; fő szónokait, az utcai csőcseléket, kar-
rikaturás plakátokat stb., de hiába. A kettős győ-
zelem után azután az a csodálatos dolog esett meg, 
hogy az utcai csőcselék helyett Róma város haza-
fias polgársága rendezett macskazenét a hazafiatlan 
jelölteket pártoló lapoknak (Giornale d'Italia, Mes-
saggero). 

A két pótválasztásnál mindkét kerületben a vá-
lasztóknak körülbelül 55%-a szavazott le. 

Feltűnő jelenségként említik az olasz lapok, 
hogy a papok is tömegesen szavaztak a pótválasz-
tásnál. Ha ez a tény igaz, akkor az csakis külön 
pápai engedéllyel történhetett, mert hiszen a fővá-
lasztás előtt a Vatikán épen Róma városára nézve 
megújította a «non expedit» tilalmát. 

A líbiai hódító hadjáratnak az az üdvös hatása 
mindenesetre megvolt, hogy a háborút pártoló ka-
tholikusoknak olasz nacionalizmusát feltárta a há-
borút ellenző szociálistákkal és republikánusokkal 
szemben. Hiába próbálta Podrecca, az Asino szerkesz-
tője, még a pótválasztás előtti napon kigúnyolni a 
kath. papokat azzal, hogy ha ők Pólában az osztrák 
páncélosokra hivják le az Úr áldását, Taranto-ban 
pedig az olasz páncélosokra, ugyan melyiké lesz a 
győzelem ? 

A római választás mindenesetre a társadalom-
fenntartó pártokat juttatta győzelemre a felforgató 
pártokkal szemben. 

Még megjegyezzük, hogy a két pótválasztásnál 
a választók nagyobb számban szavaztak le, mint a 
főválasztásnál és pedig: 

I. kollégium IV. kollégium 
(14.489 szavazatképes) (14.193 szavazatképes) 

Leszavazott 

főválasztásnál ... 5845 6566 
pótválasztásnál 8114 8431 

Látható ebből, hogy még mindig távol maradt 
a pótválasztástól is a választóknak körülbelül 45 szá-
zaléka. 

Az olaszországi pótválasztások eredménye. 
Mult vasárnap nemcsak Rómában, hanem egész Olasz-
országban befejeződlek a pótválasztások (101). Rómát 
is beleértve a pótválasztások eredménye ez: 52 kor-
mánypárti liberális, 17 radikális, 19 hivatalos szocia-
lista, 2 reformszocialista, 5 republikánus, 6 konzervatív 
( = katholikus). 

A főválasztásokkal együttvéve a pártok szám-
aránya most ez: 
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kormánypárt i liberális 290 
radikális 69 
alkotmányos ellenzéki - 19 
hivatalos szocialista ... 58 
reformszocialista ... 22 
republikánus 17 
konzervatív 33 

X. Pius pápa legújabb motuproprioja a 
szentmise és breviárium végzéséről. X. Pius 
pápa f. év okt. 23-án egy, az Acta Ap. Sedis legújabb 
számában (16. sz., okt. 28.) közölt motuproprio-ban 
a «Divino afflatu» bullában tett intézkedéseket a 
következőkkel egészítette k i : 

1. Ezentúl semmiféle ünnepet, amely eddig vasár-
naphoz volt kötve, még az Úr ünnepeit sem, nem 
szabad vasárnap megülni, kivétel csak egy lesz : Jézus 
szent neve ünnepe, amelyet ezentúl a j anuár 1. és 
5. közé eső vasárnapon, illetőleg (ezt már a Ritus-
Congregatio állapította meg) január 2-án kell meg-
tartani. 

Minden más, valamelyik vasárnaphoz kötött ün-
nep állandóan más napra teendő át, kivéve mégis 
Szentháromság ünnepét, amely megmarad a maga 
helyén. 

Hogy a böjti vasárnapi officiumokat még ennél 
is hatásosabban megvédje az esetleges occurrentia 
elől, a Szentatya a Böjt IL, III. és IV. vasárnapjait 
is Dominica I. classis rangjára emeli. 

A Riius-Congregatio ugyanazon napon (okt. 28.) 
kelt decretuma a további részleteket állapítja meg. 
(Acta A p. S. id. száma.) 

2. Hogy az új Psalterium psalmusait még gyakrab-
ban lehessen használni, a Szentatya elrendeli, hogy a II. 
classis duplex ünnepek oktáváiról csakis a 8. napon tar-
tandó offici um (ritu simplici), a többi napokon pedig még 
commemoratio sem veendő. A duplex I. classis ünne-
peknek oktávája ugyan megmarad egészen, de ezek-
nek oktavalis officiumában is a ferialis psalmusok 
veendők; kivétetnek a privilégiait oktávák, amelyek-
nek officiuma változatlanul végzendő ezentúl is. 

A részletesebb utasításokat a S. C. Rit-nak idézett 
decretum-a tartalmazza, amely a privilegiált oktávák 
(összesen 6) közé sorozza az «Ascensio» oktáváját is. 

3. A festum-ok officiumában (I. Noct.) veendő 
«Scriptura occurrens»-hez ezentúl többé nem a Pro-
prium, illetőleg Commune Sanctorum-ból veendők 

responsoriumok, hanem az illető feria ferialis res-
ponsoriumai. 

A S. C. Rituum id. decretuma itt is részletes 
(kissé módosító) intézkedéseket tesz, nevezetesen, hogy 
a privilegiált ünnepek oktávái alatt mondott «Scrip-
tura occ.»-hez az oktavális responsoriumok veendők. 
(Meglehetős komplikált szabályok vannak még a 
S. Congr. Rituum-nak ezen decretumában, amelyek 
a jövőben a papot erősebben fogják a directorium-
hoz kötni, mert fejből ilyen részleteket nem lehet 
állandóan tudni.) 

4. Ezentúl csakis duplex I. és II. classis ünne-
peket szabad transzferálni. 

A S. C. Rit. decretuma ehhez hozzáteszi, hogy a 
saját napjukon akadályozott duplex, semiduplex és 
simplex ünnepekről az azt kiszorító ünnep officiumá-
ban commemoratio és IX. lectio veendő, de duplex 
I. classis ünnepen a IX. lectio, valamint a Missa so-
lemnis és a Vespera alatti commemoratio elmarad, az 
Úrnak duplexl.classisiinnepein pedig minden elmarad. 

A Szentatyának fenti intézkedései az egyes egyház-
megyék kalendáriumainak újabb revízióját tevén 
szükségessé, S. C. Rit., fentid. decretumában, elrendeli, 
hogy 1914. március l - ig minden püspök, ki eddig 
még nem tette meg, küldje be a «Kalendarium 
proprium» engedélyezése iránt való kérvényét ; 
azon püspökök pedig, kik már ezt megtették és a 
reformált «Kalendarium proprium»-ot megkapták, 
hivatalból és költség nélkül fogják az újból revideált 
«Kalendarium»-ot megkapni a S. C. R.-tól. 

A fenti, részben a Szentatya, részben a S. C. Rit. 
által adott utasítások azonnal életbe lépnek; mégis ott, 
ahol már a jövő évi direktóriumok ki vannak nyo-
matva, a papok csakis 1915. j anuá r 1-től vannak 
kötelezve ezen motuproprio és decretum betartására. 

III. TUDOMÁNYOS CIKKEK, e*> <*> eo 
KÖZLEMÉNYEK, ÉRTEKEZÉSEK 

Sémi tanulmányok. i. közlemény. 
1. A zsidóság mint népfaj. 

Ismeretes dolog, hogy az anthropologia az em-
beri nemet népfajok szerint osztályozza. A tudósok 
nézetei ugyan az emberi nem osztályozását illetőleg 
eltérnek, azonban a bőr szine szerint átlag három 

OBERBAUER A. UTÚDA A legjobb hírnévnek örvendő és legrégibb 
EGYHÁZI SZEREK 
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emberi fajt (race-ot) szokás megkülönböztetni: vilá-
gos, sárga és feketebőrű fajt. 

A világosbőrűek közé tartoznak az áriák, a 
szemiták és Északafrika ú. n. hamita népei (a lybiai 
sivatag lakói, berberek stb.). 

A sárgabőrűek képviselői a mongolok, chinaiak, 
japánok, a turk-népek, továbbá az amerikai konti-
nensen lakó vörösbőrű indiánok. 

A feketebőrűek faját a négerek és Polynesia 
lakói alkotják. 

Meg kell azonban jegyeznünk, bogy a race fogal-
mának az emberiségre való alkalmazása korántsem 
magától értetődő, egyszerű dolog. A race ugyanis, 
mint biologiai fogalom «állatok és növények közös 
leszármazás folytán egymással rokon csoportja.» 
Ismertető jele a typus hasonlósága és állandósága. 
Ez azonban csak akkor őrizhető meg tisztán, ha a 
race typikus sajátságait képviselő egyedek szaporo-
dása nem véletlenül, esetlegesen, hanem tervszerűen 
történik, mint például a háziállatoknál. Gondoljunk 
csak versenylovakra, svájci tehenekre, fajkutyákra 
stb. Az embernél az eset egészen más. Igaz ugyan, 
hogy az embert élete pár jának megválasztásánál sok 
esetben a kényszerűség vezeti, de viszont az emberi-
ség szaporodása számtalan esetben az egyedek sze-
szélyétől függ és korlátozásnak alig van alávetve. 
Innen van, hogy egészen tiszta emberfajokról nem 
igen beszélhetünk, mert teljesen azonos typusu em-
bereket egy nemzet vagy pláne egy nagyobb ország-
rész keretében vajmi nehéz találni, mai nap csak 
úgy, mint régente, bár tagadhatatlan, hogy régente a 
közlekedés nehézkes volta miatt az emberiség nem 
keveredett úgy össze, mint napjainkban. De mindez 
mellékes. A fődolog az, hogy a race-okat alkotó 
emberi tömegek nem képeznek zoologiai speciest, 
hanem rendszerint csak közös vallási, társadalmi 
avagy nyelvi kötelékek által egyesített ethnikus cso-
portokat, melyek legfeljebb a «varietas» biologiai 
fogalmának felelnek meg, mert typikus sajátságaik 
elenyészően jelentéktelenek. 

Voltak ugyan tudósok, akik a race biologiai 
fogalmát az emberiségre is átvitték és azt állították, 
hogy az ember, csak úgy mint az állatok, a történeti 
idők kezdete óta külömböző fajokra oszlott, hogy 
ezeknek az emberi race-oknak typikus sajátságai 
annyira állandók, hogy mindennemű keveredés da-
cára is átöröklődnek és az utódokban átütnek; mi-
vel pedig egyes emberi fajok testi és szellemi tulajdon-
ságaik és készségeik erősen ellentétesek, a fajok 
keveredése a belőle származó egyedekre olykor igen 
hátrányos lehet s azért nem mindig kívánatos. Ezen 
az alapon Houston Stuart Chamberlain az áriái és a 
sémi népeket állította szembe egymással és a zsidók 
raciális sajátságainak állandóságát vitatva, abban a 
meggyőződésben, hogy a testi és lelki sajátságaik, 
hajlamaik, szenvedélyeik soha meg nem szűnő át-
öröklés következményei, az ú. n. Rassenantisemitis-

mus-ban, magyarul a zsidó faj gyűlöletében lyukadt 
ki, a mennyiben a zsidók faji tulajdonságai rosszak, 
szerencsétlenek volnának, és igy átöröklésük az 
áriái nemzetekre komoly veszedelmet jelentene. 

Ezen elmélet alapján állanak az ú. n. «Semigotha» 
kiadói is. A «Semigothay> a gothai almanach mintá-
jára összeállított mindazon főúri családok lisztája, a 
melyek a kiadók véleménye szerint zsidó vérrrel 
infiltrálódva a vele átöröklött szerencsétlen tulaj-
donságok következtében degenerálódtak, elzüllöttek. 
A munka különben felületes és csak úgy hemzseg 
hibás, olykor teljesen legendaszerű adatoktól. Hogy 
csak egyet említsek, Menelik négus családfáját Sala-
monéval hozza összefüggésbe. 

Mit tartsunk már most ezekről az elméletekről? 
Hiábavaló volna tagadni, hogy a látszat a zsidóság 
faji jellege mellett szól. A zsidó arca, orra, szeme, 
lábai, mozdulatai oly jellegzetesek, hogy az ember 
csakugyan azt hiszi, hogy ezekről a zsidót csalha-
tatlanul fel lehet ismerni. Az igazság azonban az, 
hogy a zsidóság faji jellegének testi jelei nem csal-
hatatlanok, nem állandók, nem átöröklés, hanem a 
zsidók régibb életviszonyainak következményei. 

Ezzel a kérdéssel Maurice Fishberg, amerikai 
zsidóorvos foglalkozott «Die Rassenmerkmale der 
luden» c. művében (München 1913), amelyben lépés-
ről lépésre kimutatja, hogy jellegzetes zsidó faji 
vonások nincsenek; sem a koponya indexe (vagyis 
a fejszélesség százszorosának és a fejhosszúságnak a 
hányadosa), sem a haj szine, sem az orr alakja 
nem azok, mert az általa eszközölt nagyszámú kopo-
nyamérések tanúsága szerint rövidfejű népek társasá-
gában (Örményországban és a Kaukázusban) élő zsidók 
koponyái rövidek, az északafrikai, sémi milieu-ben 
lakóké hosszúak -— szemita hosszúfejű — az euró-
pai zsidóké pedig közepes és országonként oly inga-
dozásoknak van alávetve, hogy a zsidó koponyák 
raciális jellegéről szó sem lehet. A hires zsidó orr 
sem csalhatatlan faji kritérium, a mennyiben Fish-
berg mérései szerint a zsidó orrok 57 —59 százaléka 
egyenes és csak 12—14%-a kampós, avagy kosorr ; 
azonfelül az utóbbiak főleg bajor zsidóknál fordul-
nak elő; végül pedig nem szabad felejtenünk, hogy 
az ilyen zsidó orrok a legelőkelőbb főúri családok-
ban is igen gyakoriak és Fishberg szerint «a race 
előkelőségének» a jelei. Ami pedig a zsidók vézna 
termetét, görbe lábait, hajlott hátát illeti, mindezek 
a sajátságok a ghettóban töltött sanyarú idők követ-
kezményei volnának, amelyek anyagi helyzetük jobbra 
fordultával rövid idő alatt, teljesen eltűnnek, oly 
annyira, hogy már a második generációban a zsidó 
arcban és termetben az őt körülvevő lakossághoz 
teljesen asszimilálódnék. 

Annyi tény, hogy húsz esztendővel ezelőtt eb-
ben az országban is jóval több typikus zsidó arcot 
lehetett látni, mint mai napság, amikor jellegzetes 
faji sajátságaikat már csak az Oroszországból frissé-
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ben idevetődött bevándorlók képviselik. És azok zsidó 
voltát nem is annyira arcuk, orruk, egyszóval testük 
árulja el, mint inkább feltűnő, szokatlan ruhájuk, 
szakálluk, pájeszük és így tovább. A Magyarország-
ban született nemzedék áthasonulása oly feltűnő, 
hogy azt letagadni hiába való volna. 

A zsidóknak ezt a természetes áthasonulását nép-
keveredésnek tulajdonít ja; szerinte ép úgy mese, 
amit a zsidók fajuk tisztaságáról állítanak, amint 
mese volna a zsidó sajátságoknak az antiszemiták 
által hangoztatott praepotentiája. 50 oly családban, 
ahol az apa keresztény volt, az anya pedig zsidó, 88 
gyerek arca keresztény volt, 15 zsidó, 4 vegyes; 86 
családban, ahol a családfő volt zsidó, 240 keresztény, 
11 zsidó és 4 vegyes arcú gyerek született, úgy hogy 
a zsidó typus túlnyomó uralmáról, átültetéséről szó 
sem lehetne. 

Mindazonáltal Fishberg is elismeri a zsidó typus 
létezését, de azt nem anthropologiai, hanem szociális-, 
illetve psychikai jellegűnek tartja. Typikus szerinte 
a zsidó méla, álmatag szeme, melancholikus képe, 
bágyadtan ijedt arckifejezése, amelyei a ghettóban 
töltött nyomorúságos, izgatott életmód következmé-
nyének mond, másrészt pedig foglalkozásukkal hoz 
összefüggésbe. Amennyiben tehát zsidó typus tényleg 
létezik, ép oly megítélés alá esik, mint a quakerek 
vagy a methodisták sajátságos arckifejezése, avagy 
egyes mesteremberek typikus alakja. 

Tagadhatatlan, hogy Fishberg fejtegetéseiben sok 
az igazság. Lehetséges ugyan, hogy a művében ösz-
szehordott anthropologiai anyag nincs minden cél-
zatosság nélkül összegyüj tve és rendszerezve, de annyi 
bizonyos, hogy a Rassenantisemitismus az az alakja, 
amelyet H. St. Chamberlain képvisel, a keresztény 
tannal már csak azért sem egyeztethető meg, mert 
végeredményben vagy az emberi nem egységének 
tagadására vezet, vagy arra a feltevésre, hogy a zsidó 
természet a legrégibb idők óta javíthatatlanul rom-
lott volt, ami tekintve e nép kiválasztott voltát, az 
isteni gondviselés bölcseségével szemben nagyon 
furcsa inszinuáció volna. Azonfelül ne feledjük, hogy 
a monotheisztikus, erkölcsi vallás a zsidó nép ki-
váltsága volt ; már pedig ugyancsak különös fel-
tevés volna, hogy ezen nagyszerű, világot átalakító 

vallás birtokában is a zsidó faj volna a legrom-
lottabb. 

Egyébként senki sem vonja kétségbe, hogy a 
zsidóság psychéje az ázsiai népek lelki világától erősen 
eliit. A zsidóság ugyanis a sémi népek egyik törzsét 
képezi és így csak természetes, hogy testben és lélek-
ben a szemitákhoz áll legközelebb. Ha tehát a zsidó 
természetet csak némileg is meg akar juk érteni, ok-
vetlenül tisztába kell jönnünk a sémi nemzetek faji 
jellegével. Kmoskó Mihály dr. 

A szentek lelki fejlődése és élete/ 
Kik azok a szentek? Talán nem olyan emberek, 

mint mi ? Talán már születésüktől fogva más termé-
szet lakik bennük, mint a többi emberekben? Vagy 
miként vihetnek véghez rendkívüli dolgokat, melye-
ket mások megtenni nem tudnak? Talán más az ő 
érzékszerveik alkotása, mint a mieinké; vagy más 
képzelőtehetségük van, mint nekünk? Máskép tudnak 
érezni, szeretni, cselekedni, mint mi ? S ha igen, miért? 

Mindeme kérdésekre bőven kaphatunk felele-
tel Henri Joly könyvéből, mely «úgyszólván kísérleti 
alapon keresi, hogyan fejlődik és él a szentnek a 
lelke, a mi lelkűnkéihez hasonló tulajdonságokat 
megőrizve.» (43. 1.) 

De hát, kit is nevezünk mi szentnek ? A kínaiak-
nál az emberi természet legtökéletesebb állapota a 
szentség (6). Buddha követője azt hiszi, hogy akkor 
lesz szent, ha az emberi természetet magában egé-
szen megsemmisíti ; ő előtte a szentség: önmagának 
teljes elhagyása; s önmagának teljes elhagyása: ez a 
rossz kiirtása ; ez aztán mindennek a vége, mert 
minden rossz. íme, hogy keletkezik a Nirvána! (8). 
A buddhista szent lemond minden munkáról , minden 
vágyról, hogy megszabaduljon az újjászületés szük-
ségességétől : ez a megszabadulás őszerinte a szentség 
maga. (11). 

A mohammedán szent legtöbbször saját hasznára, 
szenvedélyeinek kielégítésére törekszik. (13). 

Plato szemében a szentség úgy szerepelt, mint 
az istenség előtt különösen kellemes valami (7). 

1 Henri Joli/ műve (Psychologie des Saints. Páris, Lecoft're) 
alapján. 
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A zsidóknál csak maga az Isten szent (14). 
A kereszténységben, mely megújította s megújí t-

ván megerősítette és szabaddá tette az emberi ter-
mészetet (4), szent Jeromos korában a keresztény 
élet s a szent élet egyazon dolognak látszott (22). 
Mert míg eleddig az emberek inkább az anyagi vi-
lághoz ragaszkodtak, mint lelkileg éltek (5), most 
mindinkább az a törekvés kezdett uralkodóvá lenni, 
hogy az Üdvözítőnek «rejtelmes» életét kell utánozni 
s ezáltal hozzá hasonlókká, szentekké kell lenni (24). 
Amint erre m á r az apostol is figyelmeztet: «Szenve-
désekben lesz részünk, de elhagyottak nem leszünk: 
megvetnek bennünket , de el nem veszünk: mindig 
testünkben hordozván Jézus szenvedését, hogy Jézus 
élete is megnyilatkozzék testünkben.» (2 Kor. 4, 9. k.) 
Amit elfelejtenünk nekünk sem volna szabad s amire 
Krisztus követésének írója is figyelmeztet bennünke t : 
«Gyorsan lesz tudós és boldog, aki Krisztust alázato-
san utánozza.»1 

Mi is kell hát ahhoz, hogy valaki szent legyen, 
hogy az Egyház szentté avassa ? 

XIV. Benedek pápa szerint «Isten szolgájának 
szentté avatásához elég annak bizonyítása, hogy ki-
váló s hősi fokban gyakorolta az alkalomnyujtotta 
erényeket, társadalmi állása, rangja és személyi ál-
lapota szerint.»2 S ugyanilyen tanácsokat ad Szalézi 
szent Ferenc a Filóteában : «Az erények között ne 
azoknak ad junk elsőséget, melyekhez haj landóságunk 
vonz, hanem amelyek é le tmódunknak megfelelnek. 
Szent Paula az erős testi sanyargatásokra hajlott 
s azt mondotta, hogy azok nagy lelki vigaszára szol-
gálnak. De íöntosabb kötelessége volt az elöljárók 
iránti engedelmesség. És szent Jeromos szerint ezen 
szempontból megrovást érdemelt, mer t püspöke pa-
rancsának ellenére is túlhajtotta a bőjtölést. Ellenben 
az apostolok, kiket az Úr arra rendelt, hogy az evan-
géliumot hirdessék s a mennyei eledelt a hivők kö-
zött kiosszák, egészen bölcsen úgy vélekedtek: hogy 
ezt a hivatalt a szegények ápolása végett nem ha-
nyagolhatják el, bármily kiváló legyen is egyébként 
a szeretetnek ez a műve. Minden állásnak megvan 
a maga sajátos erénye.»3 

Kérdezhetjük most m á r tovább: az Egyház szent-
jei miképen, mennyire, mily fáradsággal s milyen 
eredménnyel múl ják felül a középszerű embereke t? 
(19). Sőt felülmúlják ők még a lángelméket is, kik-
nek készülésre, alkalomra, rendkívüli eszközökre van 
szükségük, mig az Egyháznak a legkülönbözőbb 
állapotok között vannak szentjei. (25 k.) Sok szent 
ismerte pl. a földi szerelem leggyöngédebb s legélén-
kebb érzelmeit, még azon korban is, melyből az 
Egyház az illető szentségét, szent életét származtatja, 

1 Becommendatio humilitatis P. 2, p. 378. 
2 Benoît XIV, De la beatification et de In canonisation des 

saints, III, 21. 
3 Filólea. Ford. Platz Bonifác dr. 144 o. 

vagy amelyre azt visszavezeti. (40) Gondoljunk csak 
Magyarországi szent Erzsébetre. 

A szent élethez a legelső és szükséges lépés az 
igazi miszticizmus, amely nem más, mint az Isten 
szeretete (43) ; igazi misztikus csak az, kinek életét 
teljesen áthat ja az Isten szeretete (43). Ez tehát az 
első és főlulajdonság a szentek életében, amelyet az-
tán meg is őriznek mindig, s amint e szeretet nö-
vekszik, azonképen gyarapszik a szent jelleg is az 
élet utolsó napjáig (32). 

Ebből folynak aztán a többi erények a szentek 
életében : az okosság, a lelki erősség vagy lelki nagy-
ság, a mértékletesség és igazságosság, melyeket bizo-
nyosan megtalálunk minden szent életében (50). De 
természetesen nem mindenütt egyenlő mértékben, 
amint Aranyszájú szent János is megmondotta, hogy 
nem minden egyformán szent a szentek életében. 

Találunk az Egyház történetében szenteket, kik 
közül az egyik a gyengéd, a másik az erélyes 
cselekvés és a hitterjesztés lelkes embere volt. 
Nem mondjuk-e , hogy ellentétei voltak egymás-
n a k : Assisi-i szent Ferenc és szent Domonkos, 
szent Bonaventura és Aquinói szent Tamás, Pau-
lai szent Vince és szent Ignác? Igen, de csak olyan 
értelemben, amint mondjuk, hogy ellentéte Bossuet 
Fénélonnak, Raphael Michelangelónak, vagy Mozart 
Beethovennek (54). Amit megcselekedett Bossuet és 
Fénélon, hogy t. i. egyik átvette a másiktól, ami 
magában hiányzott, ugyanazt tette szent Domonkos 
és Assisi-i szent Ferenc is (55). És világos, hogy ez 
nincs a szentség rovására. Mert mi teszi tula jdonké-
pen a szentet szentté ? Talán kinyilatkoztatásai, láto-
másai, jövendölései, vagy akármely más látható isteni 
kegyelem ? Vagy talán a csodák ? Nem. Hanem ellen-
kezőleg, az illetőnek bebizonyított szentsége biztosít 
bennünket e jelenségek értékéről (85). így van ez a 
csodákkal is, melyek lehetnek ugyan a szentség jelei, 
de semmi esetre sem lényeges és főjelei (86). A szent 
ál talában kevés csodát tesz. Szent Ágoston azt 
mondja , hogy többet ér megtéríteni egy bűnöst, mint 
feltámasztani egy halottat. 

És a szentek meg is értik ezt, hogy a csodatevés 
adománya egyáltalában semmit sem ér, hogy az 
csak csalódás, vagy a legnagyobb veszély, ha nem 
rendelik alá tökéletesen két erénynek, melyek vég-
telenül többet érnek : a szeretetnek és alázatos-
ságnak (89). 

Ha tehát még a csoda sem kétségtelen jele az 
életszentségnek, akkor mi annak a j e l e? 

XIV. Benedek szerint az erényeknek hősi gyakor-
lása az első és leghatározottabb bizongíléka a szent-
ségnek. 

És itt eléggé merész dolgot állít Henri Joly, hogy 
t. i. mindezen tulajdonságok, melyek leginkább jel-
lemzik a szenteket, megvannak a legtöbb eretnektan 
alapítójában is. Szó szerint ezt m o n d j a : «Ha az eret-
nekség szó egy bizonyos időben kedvezőtlen jelen-



658 

tést nem veit volna fel s azt véglegesen meg nem 
őrizte volna, azt kellene mondanunk , hogy a legna-
gyobb eretnektanalapítók, azaz a legmerészebb fel-
fedezők (újítók), kik a legnemesebb szenvedéllyel 
keresték az igazságot — ha nem is újat alapjában s 
összefüggésében a hitágazattal, melyben gyökerezik, 
de legalább újat a nemzedék számára, mely hall-
gatja — nos, hát ezek a szentek. Mert hát mi más-
ból alkotta tanítását az Egyház, mint a vallás-
tanítók tanításából? És nem époly igaz-e az, ha 
azt mondjuk, a szentek teszik az Egyházat, mint, 
hogy az Egyház adja és avatja a szenteket? Mi-
ben van a különbség az eretnektanalapítók (a szó 
jelenlegi értelmében) és a szentek között ? Ab-
ban , hogy az elsők elhagynak, megszüntetnek, 
megszorítanak s elrontanak bizonyos dolgokat, és 
hogy ez a híres «kiválasztás», mellyel dicsekesznek, 
sohasem más, mint kizárás, kizárása a kegyelemnek 
a szabadság látszólagos hasznára, vagy kizárása a 
szabadságnak magának a kegyelemnek látszólagos 
dicsőségére, Krisztus két természete közül az egyik-
nek elnyomása stb. A szent azonban, jól kiválaszt 
egy igazságot, melyet aztán kifejt, kikeresi a népnek 
vagy az Egyháznak valamely szükségletét, melyet 
kielégít, valamely bajt, melyen segít, valamely művet 
alapi t ; de ha valamit fejleszt, nem ront le semmit s a 
halhatat lanfáhozmégegyhajtássalcsaktöbbetad».(116). 

És mivel tudja mindezt megtenni a szent? A hit, 
remény és szeretet erényei képesítik őt arra, hogy 
csodálatos bizalommal olyan feladatra vállalkozzék, 
amely más halandó előtt lehetetlennek látszik. Igen, 
a szeretet, amely megbocsátja a megbocsáthatatlant, 
a hit, amely hisz a hihetetlenben, és a remény, amely 
a legkétségbeejtőbb helyzetben is erősen remél. 

És mit vizsgál a szentek lé lektana? Nem az értel-
miség azon fokát magyarázza, melyen megállottak a 
szentek, sem azt, amelyre felemelkedeti ennek vagy 
amannak a szentnek a lelke. Hanem egyedül azt 
keresi, mit csinál mindegyik az értelmével s miként 
törekszik arra, hogy általa csekély, vagy nagy legyen 
az, szentté legyen (140). 

A szentek nem a nagy tudással mérik a böl-
cseséget és értelmességet, mert nekik Jób könyve 
szerint: «Az Isten félelme, ez a bölcseség s kerülni 
a rosszat, az értelmesség» (28, 28). Vagy amint Foerster 
jól m o n d j a : «Nem az teszi az igazi képzettséget, 
hogy tudunk valamit, hanem az, hogy mivégre tudjuk 
és minő összefüggésben a Legmagasabbak a Legfon-
tosabbak1 

1 Jugendlehre, 7. 

I t 
Lxxii. évf. í m 

És a Legmagasabbal, a Legfontosabbal, a Vég-
telennel való lelki összeköttetést keresik a szentek, 
vagy ami ugyanezt jelenti, a misztikusok, kik meg-
halnak és újjászületnek : meghalnak az érzéki, forrongó, 
zavaró, romlást szerető és veszendő világnak és újjá-
születnek a megdicsőülés országa számára. Avagy az 
érzékek éjjelén áthaladnak, hogy fényesebb világos-
ságra nyissák fel megtisztult szemüket (137). 

És az érzéki világ számára való meghalás vég-
tére a szenvedések iránt kiolthatatlan vágyat önt a 
szentekbe, úgyhogy m á r mást sem kívánnak, csak 
a szenvedést, hogy ezáltal magukból mindent kiöl-
jenek, ami csak személyes indulatokat táplálhatna, 
tar thatna fenn bennük, melyek arra törnek, hogy 
őket elválasszák attól, kivel egyesülni akarnak (182). 

Szent Teréz í r ja saját é le t ra jzában: «Most már 
csak a szenvedések tudják számomra az életet elvi-
selhetővé tenni. Szenvedni, erre törnek leghőbb 
vágyaim». Szent Pál megmondta m á r : «Dicsekszünk 
a sanyargatások miatt, tudván, hogy a sanyargatás 
türelmet művel» (Jak 1, 3). Kempis Tamás szerint 
pedig, ha lett volna valami jobb és az emberek üdvére 
hasznosabb, mint a szenvedés, Krisztus szóval, vagy 
példával minden bizonnyal megmutat ta volna (II. 12, 
15). A XIV. század német misztikusainak irataiból 
veszi Denifle a következőket : Ha volna valami neme-
sebb, mint a szenvedés, Isten azzal váltotta volna 
meg az embert. Továbbá : A szenvedőnek pohárnokai 
az összes szentek, mert ők m á r előre megízlelték a 
szenvedést s egyhangúlag állítják, hogy az méreg 
nélkül való és gyógyító ital.1 

A szent mindaddig meg nem nyugszik, míg ő 
maga nem keresi fel a szenvedést. Ezt nevezik ön-
sanyargatásnak. A szent, szivesen szenvedve, még 
másban is gyakorolja magát : az akarásban és cselek-
vésben, és így érthető, hogy a szentek elméleti lélek-
tanában a szeretet és az akarat egy (183). 

Így vegyül a szentek életében a boldogság kez-
dete, mely állandó örömben nyilvánul, a szenvedéssel, 
melytől nemcsak nem rettegnek, hanem keresik s 
maguk előidézik. 

Boldogságuk pedig az Isten szeretete, még pedig 
a tevékeny szeretet; ami ugyan természetes is, mert 
az igazi szeretet egyszersmind tevékeny is; az tesz 
sokat, ki nagyon szeret, olvassuk Krisztus követésé-
ben, mely a szeretetet következőképen írja le : A szere-
tet terhet nem érez, fáradalmakat nem tekint ; erejénél 
többre törekszik; a lehetetlenség nem ürügy neki, 
mert azt hiszi, mindent meg tud tenni és szabad 

1 Denifle, Das geistliche Leben, 423; 426. 
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neki minden. Képes tehát mindenre s el is ér sokat 
és sikerül neki sok, miben, akinek nincs szeretete, 
ellankad és tehetetlen. A szeretet őrködik és sohasem 
alszik. Fáradt bár, de el nem lankad, megkötik, de 
el nem nyomják, megrémítve meg nem ijed, hanem 
mint a felcsapó láng és lobogó fáklya, felfelé tör és 
biztosan halad útján (III. 5, 4 k.). 

Nem ilyen-e az összes szentek szeretete? Nem 
arra gondoltak-e folyton a vértanuk haláluk előtt, 
hogy «ki szenvedni nem akar, vonakodik megkoro-
náztatni» (Im. Chr. III. 19, 4). 

Igenis, cselekedetek nélkül, ha mindjár t csak 
szenvedés is az a cselekedet, nem lehet az Istent 
szeretni. «Fiacskáim, írja szent János evangélista, ne 
szeressünk szóval, se nyelvvel, hanem tettel és igaz-
sággal» (1. Já. 3, 18). 

Es Henri Joly is így következtet. A szent élet-
nek csúcspontja a cselekvés (185). Ezt a cselekvési 
pedig táplálja a szemlélődés (188). A szemlélődés 
szorosan hozzákapcsolódik a szeretethez, a tevékeny 
szeretethez : ez már gyakorlott és erős szeretetnek 
eredménye, egyszersmind még lángolóbb szeretetnek 
sugalmazója és irányítója (189). 

Kónya Lajos. 

Adatok Nagy Konstantin császár egyházi 
lovagrendjének történeléhez. 

IV. (befejező) közlemény. 

Magától értődik, hogy a fentebb említett egye-
sületek csak töredékek azon gyér felirati emlékekből, 
amelyek napjainkra a hajdani nagy kiterjedésű 
római impérium területéről fennmaradtak. Hajdaná-
ban sokkal több ilyen egyesület s társaság létezett. 
Bármily szűkszavúak s látszólag semmitmondók is 
ezen emlékek, — mégis bőbeszédűek azok. Fogalmat 
nyújtanak egyben arról a nagy szervezetről s egész-
séges társadalmi felfogásra valló tömörülésről, amely-
nek szükségességét később maguk az uralkodók is 
belátták. 

Különösen a végekre tolt katonai csapatok között 
tapasztalható ez, ahol a rablási szándékkkal egyre 
nyugtalankodó idegen szomszédok közti harc formá-
lisan kényszerítette a rokon szakmájú, egyenrangú 
férfiak tömörülését. 

Ezeket szem előtt tartva nem kell lehetetlennek 
mondani azt, hogy a Nagy Konstantin által életbe lép-
tetett labarum-i disztestőrség keresztény katonái, a 
többi katonai egyesületekhez hasonlókig, egy teljesen 
keresztény alapokon nyugvó félig vallásos, félig pedig 
társadalmi egyesületbe tömörültek azon célból, hogy 
a reájuk bízott feladatukat közös erővel még jobban 
teljesíthessék uruk teljes megelégedésére. Természe-
tes, hogy ez a feltevés egyelőre csak feltevés marad, 
de látva az akkori római katonai társadalomnak 
hasonló szervezeteit nem kell lehetetlennek mondani 
Konstantin féle lovagrend hasonló kialakulásai. 

Tegyük fel tehát azt, hogy a Nagy Konstantin 
által felállított császári díszőrség valóban ilyen viszo-
nyok behatása által egy keresztény világnézetű s tel-
jesen keresztény irányú katonai egyesületet alakított, 
a régi pogány katonai egyesületek mintájára. Ha pe-
dig tényleg létezett volna egy ilyen katonai egyesület, 
teljesen nyugodt lelkiismerettel hihető-e ennek za-
vartalan fennmaradása a nyugoti császárság bukása 
dacára egészen II. Izsák byzanci császárnak reorgani-
zációjáig'?! Nem tiltakozik-e ezen merész állítás ellen 
maga a tárgyilagos kritika első sorban ? ! 

E kérdésre csak részben adhatunk felelelet, 
amennyiben össze kell foglalnunk mindama társa-
dalmi egyesületek fejlődését, amelyek úgy a kelet-, 
valamint a nyugatrómai birodalom területén Nagy 
Konstantin napjaitól kezdve egészen az első évezred 
végéig ottan fennállottak. 

Ha az impozáns kiterjedésű Imperium Romanum 
területén fennállott egyesületek a negyedik évszázad 
elején még virágzásuknak tetőfokán állottak, úgy 
több mint valószínű, hogy Konstantin belátta azok-
nak a társadalomra is erősen kiható nemes intentióit, 
s legott sietett az általa gyökeresen reorganizált ke-
letnek fővárosában Byzancban s az új tartományok-
ban is hasonlókat alkotni, ill. szervezni. 

A Keleten létesült egyesületek s társulatok oly 
kitűnően voltak szervezve és annyira átmentek a 
nép legkülönfélébb retegeibe, hogy mikor már a 
Nyugaton minden rég züllésnek indult, a távoli Kele-
ten még jól tartották azok magukat. 

Hogy a későbbi uralkodók mennyire szívesen 
vélték az egyesületek intézményét, jól mutat ják ezt 
Majorianus (457—461) és Severus (461 — 465) ebbeli 
tetteit dicsőítő feliratok, amelyek egyikét 465-ben 
a pástétom sütők, corpus pastillariorum és 468-ban 
a molnárok (corpus molendinariorüm) szövetsége 
emeltetett. 

Dacára ezen rohamos fejlődésnek, a későbbi 
gyakori háborús időkben mint oly sok nemes intéz-
mény ők is eltünedeztek. 

Ideig óráig maradtak azonban ezen egyesületek 
s társulatokból fenn egyesek, de ezek is csak kiváló 
szervezetüknek s népes taglétszámuknak köszönhetik 
fennmaradásukat. Ilyenekről említést tesz az 500 kö-
rül keletkezett ú. n. Edictum Tlieodorici, valamint 
Nagy Szent Gergely pápa (590—604) is egyik levelé-
ben 599-ből, amidőn a Nápolyban levő szappanfőzők 
(corpus saponariorum) társulatát ismerteti. 

A keletrómai birodalomban levő egyesületek ké-
sőbb teljesen mellőzik a római, ill. pogány eredetű 
színezetet s inkább a görög befolyást kedvelik. Kitűnő 
szervezettségük révén pedig felülmúlják s túlélik tanító-
mesteriiket e téren. 

Amint a neapolisi Leontin ( f 6 1 2 után),cyprusi püs-
pök által szerkeszteti, Alaniizsnás János (y 620) alexan-
driai patriarcha életrajzából is kitűnik, Alexandriá-
ban a Yíl-ik században a révészeknek, a vendég-
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lősöknek, pénzváltóknak s a koldusoknak, az egyház 
(?) által is jóváhagyott társulataik voltak.1 

Igaz, hogy a provinciákban előbb kezdtek az 
egyesületek s társulatok felbomlani, de a keletrómai 
birodalom fővárosában, Konstantinápolyban a X-ik 
század elején még elég jól tartották magukat. Ezt 
különben Bölcs Leó császárnak (886—912) egyik nem 
is oly rég felfedezett edictuma is igazolja.2 

Ha már most mindezeket gondosan megfontolva 
a labarum-őrségre vonatkoztatjuk, ill. ennek létezé-
sét és további fejlődését is egy ilyen történeti látó-
szögön keresztül szemléljük — talán elfogadhatónak 
látszik ama történetíróknak véleménye, akik azt ál-
lítják, hogy a Konstantin-féle egyházi alapon nyugvó 
lovagrend is ilyen formán keletkezett — s hogy az több 
mint valószínű még fenntartotta magát a X-ik és Xl-ik 
századokban is! 

Azonban bármennyire is kedvezőnek látszik ez 
az első szempillantásra a laikus előtt, mégis ki kell 
jelentenünk, hogy a mai előrehaladott s meglehetős 
nagy apparátussal dolgozó lelkiismeretes történetírás 
visszautasítja ezt,mert egyáltalán semmiféle elfogadható 
adat sem igazolja ezen feltevésnek jogosultságát. 

Nem mutatható ki a történetkrítika mai állása 
szerint az, hogy a Nagy Konstantin-féle lovagrend a 
milviusi győző által alapíttatott. És pedig azért, mert 
a rendi történetírók által oly sokat emlegetett laba-
rum és ennek őrsége valóban csak Nagy Konstantin 
életében játszott jelentékeny szerepet. Ha pedig ez ké-
sőbb tényleg egy egyesületet alkotott volna is, ki kezes-
kedik arról, hogy ez még megmaradt mint egyesület 
akkor is, amidőn a labarum már régen elvesztette 

1 J. Maurice : «Les origines (te Constantinople : Cente-
naire de la société nat. antiquaire de France» Paris 1904. 
281. — V. Schnitze: «Altchristliclie Städte und Landschaf-
ten. I. Konstantinopel.» Leipzig 1913. 5. old. — E. Ziebarth: 
«Griechisches Vereinswesen.» 101 és köv. — Pauly-Wissowa : 
IV. 458. Cod. Theod. I. 10.4. — M. Voigt : «Über die Bankiers, 
die Buchführung und die Literalobligation der Börner»: 
Abhandlungen der siiehs. Gesellschaft der Wissenschaften. 
1887. VII. 515. — Nov. Maior. tit. 7. §. 2—5, 7—8 §. 18. — Nov. 
Severi. tit. 2. de corporatis. 

C. I. L: VI. 1711, 9765. 
Kdictum Theodorici §. 64. 67. 
2 R. Bedjan: «Acta martyrum et sanctorum (syriace.)» 

Paris, 1890. IV. 303. — /. Nicole: «Le livre du préfet ou l'édit 
de Léon le sage sur les corporations de Constantinople». Genf, 
1894. 

történeti jelentőségét?! Végül pedig miféle célt szol-
gált volna az az egyesület s milyen társadalmi osztály-
ból vagy osztályokból rekrutálódtak tagjai?! 

Ezen kérdésekre, mint már fentebb is jeleztem, 
egyáltalán semmiféle forrásokon nyugvó s kielégítő 
válaszok nem adhatók. Bármennyire is iparkodnak 
a rendi történetírók azt kimutatni, hogy dicsőmullu 
rendjüket maga Nagy Konstantin alapította, ezidősze-
rint ezek az állítások cl nem fogadhatók. 

Nagy Konstantin lovagrendjének alapítását az 
eddigi kutatások az 1190-előtti időre teszik, de hogy 
mikor történt ez, az pontosan meg nem állapítható. 
Másrészt azonban elvetendőnek tartjuk a Nagy Kon-
stantin által való alapítást is, s pedig azért, mert azt 
semmiféle adat sem igazolja. 

Ha a Konstantin-féle egyházi lovagrend történeti 
fejlődését szemléljük, úgy azt tapasztaljuk, hogy ez a 
maga szervezetében s tagoltságában sok oly rokon-
vonást árul el, amelyek mind hiven fellelhetők a 
XI. és XII-ik századok folyamán, a keresztes hadjá-
ratok alatt, keletkezett lovagrendeknél. 

S úgy hiszem nem tévedek, ha azt állítom, hogy 
lovagrendünk is csak egy ilyen.1 

Nagy a valószínűség, hogy a «Nagy Konstantin-
féle, Szent Györgyről elnevezett egyházi lovagrend» 
nem egyéb, mint II. Izsák byzanci császárnak felette 
ügyes nemzeti lovagrendje, amelyet az olasz eredetű 
Johanniták, a francia alapítású templomosok és a 
németek által 1190-ben létesített német lovagok szer-
vezetének hű utánzataként alapított meg II. Izsák 
azon célból, hogy némi ellensúlyt fejtsen az ki, az 
egyre kelet felé gravitáló európai hódításoknak. 

Lovagrendünk tehát az első, amely keresztény 
alapon a keletrómai birodalomban alapíttatott. 

1 F. X. Kraus: «Bealencyclopädie». II. 259. «Kirclienlcxi-
kon». X. 1215. — II. Prutz: «Die geistlichen Bitterorden». 
Berlin 1908. — J. Delaville le Roulx: «Les hospitaliers en 
Terre-Sainte et à Chypre 1100—1310». Paris 1904. — K. Fal-
kenstein «Geschichte des Johanniterordens.» Dresden 1833. — 
H. v. Orlenburg : itDer Bitterorden des hl. Johannes von Jeru-
salem.» Begensburg 1866. — A. Th. Dräne. «Der Johanniteror-
den.» Aachen 188S. — A Rastoul : «Les Templiers». Paris 1905. — 
F. Wilcke : «Geschichte des Ordens der Tempelherrn.» 2. kiad. 
Halle 1860. — R. v. Toll: «Zur Chronologie der Gründung 
des Bitterordens vom St. Marienhospitale des Hauses der 
Deutschen in Jerusalem.» Biga 1865. — M. Buchberger : «Kirch-
liches Handlexikon.» München 1907. I. 1093. II. 61. 2322. 

KLEIN DEZSŐ LATSZERESZ Budapest, Kecskeméti-utca Í4. 

Ajánlja, legfinomabb üvegekkel vagy jegecek-
kel ellátott nickel, double, arany, teknősbéka 
keretű szemüvegeket vagy orrcsiptetöket. Nagy 
választék megbízható szerkezetit barométerek-
ben, hőmérőkben, meteorologiai műszerekben. 
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Annyiban azonban különbözik a többi liason-
korú társaitól, hogy mig azoknak statutumait az 
egyház is jóváhagyta, addig ennek szabályait nem 
ismerte el eleinte. Ezen nincs is mit csodálkozni, 
hiszen 1054-óta már szakadás állt be Michael Cáru-
larius byzanci patriarcha korában s azóta a Kelet s 
Nyugat egyházai teljesen függetlenül intézik ügyeiket. 
Nincs azonban kizárva az sem, hogy a konstantiná-
polyi ökumeniai patriarcha megadta az egyház sanc-
tióját, melynek révén a lovagrend legalább a keleti 
egyházban mint jóváhagyott rend szerepelt. Csak 
későbben, midőn a rend Konstantinápoly végleges 
elfoglalásával és a keletrómai császárság teljes meg-
szűnésével 1453-ban a Nyugatra jött át, kapta meg, 
mint már másutt is felemlítettem, Róma sanctióját s 
ezen időponttól kezdve vált tekintélyes keresztény 
lovagrenddé. Stőhr Géza Ker. János. 

Bölcseleti és dogmatikai relativizmus. 
I. közlemény. 

I. A modernista dogmaelméletek ismertetésekor1 

kidomborítottuk és megokoltuk azt a tényt, hogy a 
modernizmus át és át van itatva a modern bölcse-
leti ismeretelméletekkel. Magáévá teszi az igazságnak 
új bölcseleti fogalmát s ezen álláspontra helyezkedve 
követeli a hitigazság hagyományos fogalmának teljes 
újjáalakítását. Az igazságnak újszerű felfogása, melyre 
a modernizmus támaszkodik, és hagyományos felfo-
gása között, mely a kath. dogmalogalommal van 
szoros összefüggésben, két szembeszökő, lényeges 
különbség van : az egyik magának az igazságnak 
fogalmára, a másik annak értékére, illetőleg érvé-
nyességére vonatkozik. 

A régi hagyományos igazságfogalom az objekti-
vizmus igazságfogalma. E szerint az igazságot az is-
meretnek az ismereti tárgyhoz való helyes viszonya, 
a valósággal való megegyezése alkotja. Az igazság 
tárgyilagos, objektiv. Az igazság új meghatározása 
megfordítja a viszonyt s a szubjektumot, a megis-
merő alanyt teszi az ismeretvilág központjává; az 
ismeretnek a tárgyakhoz való viszonyát pedig figyel-
men kívül hagyja vagy tagadja. Az igazság nem más, 
mint az ismeretnek az alanyhoz való viszonya, a 
gondolkodás megegyezése a saját törvényeivel vagy 
még tágabb értelemben: igaz az, ami az ember élet-
igényeinek megfelel. Igy váltja fel az objektivizmust 
a jelenkori bölcseleti szubjektivizmus, mely alanyivá 
teszi magát az igazságot, annak a forrását, tartalmát 
és kritériumait. 

A modern ismeretelmélet közös jellegzetes vo-
nása a szubjektivizmus. Amennyiben pedig a való-
ságban különféle alakban jelentkezik, annak oka az, 
hogy egyesek szerint az ismeretnél az ész elméleti 
törvényei az irányadók és döntők, mások szerint 
ellenben inkább az határoz, vájjon az ismeret meg-

1 L. Religio, 1913., 27. s köv. sz. 

felel-e az élet követelményeinek, használható-e, be-
válik-e a praxisban, kielégíti-e az életigényeket. Az 
előbbi még intellektualista irányban halad, akarja az 
igazság fogalmát átalakítani s Kant nevéhez fűződik; 
az utóbbi irányzat erősen pragmatista, a gyakorlati 
életei s annak szükségleteit tartja szem előtt. Az 
igazság nem sztatikai, merev valami, hanem dina-
mikus. Igaz az, ami hasznos, eredményes. Itt nem 
azt kérdezik, hogy az ismeret megfelel-e a logikai 
törvényeknek, hanem, hogy az életben használható-e, 
beválik-e. Ezen irány főbb képviselői : Pierce, James, 
Schiller s bizonyos határig Bergson, Wilbois, Le Roy. 

A hagyományos igazságfogalom szerint az igaz-
ság tárgyilagos, azért általános érvényűnek, abszolút 
és örök igazságnak tartja. Az egyszeregy abszolút 
igazsága az, hogy az mindig és mindenütt érvényes, 
minden feltételtől függetlenül igaz. Ha a tárggyal 
való megegyezés egyszer el van érve, az ész meg-
nyugszik s ismeretének maradandó értéke van. Ez 
áll magukról a történeti ismeretekről is. IIa a tör-
téneti esemény mindjár t muló eseményt jelent is, 
mégis tartós bizonyossággal következtet rá az ész, 
lia az valóban igaz. A hagyományos felfogás tehát 
igen nagyrabecsüli az igazság érvényességének ér-
tékét. Az igazság változhatatlan, személytelen, sem 
az enyém, sem a tied. 

A modern felfogás ellenben, mely általában az 
evolúció gondolatának uralma alatt áll, igen leki-
csinyli az igazságnak érvényértékét s azt állítja, hogy 
az igazság nem abszolút, hanem relativ, általános 
érvénye nincs, hanem csak bizonyos emberek, helyek, 
korok számára érvényes. Ezzel összefügg azon állítás, 
hogy minden igazság változó. Nemcsak az erkölcsi, 
vallási, természettudományi, hanem a mathematikai 
igazságok is, melyeket régente örök érvényűeknek 
tartottak. Pl. a geometria csak a három dimenziós 
térben érvényes. S a modern felfogás dicsekszik azzal, 
hogy életet és változatosságot hozott az igazságba, 
azért dinamikusnak nevezi magát a régi sztatikus 
felfogással szemben. 

Midőn a modernisták az agnoszticizmussal egye-
temben azt vallják, hogy az ész nem képes Istent 
és a vallási igazságokat megismerni, s hogy a dog-
mák csak jelképek, az alanyi érzelmek visszatükrö-
ződései, tehát objektiv igazságuk nincs, akkor a kath. 
hitigazság lényegét teszik tönkre. De itt nem állanak 
meg. ü k a pragmatista igazságfogalom befolyása alatt 
is állanak. Nemcsak objektiv igazságot nem ismernek 
el, hanem maradandó, örökké érvényes, abszolút 
igazságot sem. Az ő igazságuk szubjektív, mint Kanté ; 
de míg Kant bizonyos értelemben elismert általános 
érvényű igazságokat, addig a modernisták igazsága a 
mindenkori érzelmek és szükségletek szerint változik. 

A 'Lamentabili dekretum 58. tétele ezen relati-
vizmusra vonatkozik: «az igazság ép úgy nem változ-
hatatlan, mint maga az ember : vele együtt, benne 
és általa fejlődik ki.» 
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Hogy a modernisták valóban átveszik vallási 
rendszerükbe a relativista igazságfogalmat, azt saját 
nyilatkozataikkal igazolhatjuk. Loisy kifejezetten be-
vallja, hogy theologiája egészen új alapokon épül fel. 
Az igazság fogalma és a dogma fogalma, az igazság 
relativ jellege és a dogma relativitása, az igazság 
fejlődése és a dogma fejlődése elválaszthatatlanul és 
logiee függenek össze. «Ha valaki azt tartja, hogy az 
igazság, amennyiben az az ésszel megközelíthető 
valami, abszolút dolog, hogy a kinyilatkoztatásnak 
ilyen abszolút jellege van és hogy a dogma benne 
részesedik ; hogy nem csupán csak az ismeret tárgya 
örök és változhatatlan, hanem annak emberi alakja 
is, akkor ezen kis könyv állításai (Loisy : «Autour 
d'un petit livre»-je) nemcsak elhamarkodottak, hanem 
valóban abszurdumok és istentelenek. Ezek az igaz-
ság, a kinyilatkoztatás, a változhatatlanság egészen 
más fogalmaira vonatkoznak.»1 

Relativizmusát fejezi ki azon szavaival is, me-
lyeket a Lamenlabili dekretum is idéz: «az igazság 
az emberben, emberrel és az ember által változik; 
ez azonban nem akadálya annak, hogy igazság legyen 
számára; mi több, egyáltalában csak ezen feltétel 
mellett igazság az az emberre nézve.»2 

«A nagy eltérés — mondja Le Roy — a sko-
lasztikusok és közöttünk magának az igaznak fogal-
mában van. Az övéké sztatikus: úgy képzelik az 
igazságot mint dolgot; egészen természetesen ruház-
zák fel ezen jelzőkkel : örök és változhatatlan. Mi ellen-
kezőleg azt tartjuk, hogy az igazság élet, tehát moz-
gás ; inkább fejlődés, mint cél, megá l l apodás . . . 
Minden tétel, mihelyt el van szigetelve s a gondol-
kodás folyamából ki van szakítva, minden szisztéma, 
mihelyt zárt és az abszolút rangjára van emelve, 
máris tévedés...» «Azt tartjuk, hogy az igazság élet, 
tehát mozgás; inkább növekedés, mint cél; inkább 
bizonyos fejlődési fokoknak, mint eredményeknek a 
jellemző vonása».8 

Tyrrel is a relativizmus bölcseletét alkalmazza 
a theologia területére. () is a vallási igazságok szün-
telen változását és fejlődését, a dogmák folytonos 
keletkezését és megszűnését, határtalan vallási rela-
tivizmust tanít. 

A modernista dogmatan az agnosztikus szubjek-
tivizmus és bölcseleti relativizmus talaján áll, mely 
tagadja az igazságnak objektiv értékét és változhatat-
lanságát. Már pedig a dogmának, mint kinyilatkoz-

1 Autour d'un petit livre, 190. 1. 
2 U. o. 192. 1. 
3 Dogme et critique, 355. 1. 

tátott vallási igazságnak, nélkülözhetetlen hordozója 
és támasza az emberi megismerés, mert ha mindjár t 
isteni eredetű is, az emberi ítélet alakját veszi ma-
gára azon emberek értelmében és beszédjében, akik 
a kinyilatkoztatást kapják vagy azt másokkal közlik; 
emberi fogalmakba, kifejezésekbe van öltöztetve. Ha 
tehát kritika tárgyává akar juk tenni a modernizmus 
dogmafogainiát, először azon bölcseleti alapokat kell 
megvizsgálni, amelyeken áll. Ha kimutatjuk, hogy 
a bölcseleti szubjektivizmus és relativizmus tévedés, 
mert az emberi ismeretnek van objektiv értéke és 
állandósága, ha igazoljuk a hagyományos igazság-
fogalmat és annak abszolút értékét, akkor rombadől 
a modernizmus theologiai felépítménye is. 

Ez alkalommal csak a bölcseleti relativizmust 
akarjuk röviden ismertetni és megbírálni, mint a 
modernista dogma egyik alappillérét. 

II. A bölcseleti relativizmus lényegét, ha azt a 
maga nyers valóságában leplezetlenül akarnók ki-
fejezni, így lehetne jellemezni : két egymásnak ellent-
mondó ítélet egyszerre igaz lehet, vagy: van kettős 
igazság. Van Isten, nincs Isten. Mindkettő igaz lehet. 
De a relativizmus pilulája ilyen leplezetlenül — élvez-
hetetlen volna. Hogy tehát az ész vissza ne rettenjen 
tőle, szépen betakarják az igazság látszatába. S erre 
mi sem alkalmasabb, mint épen azon igazság, amelyet 
tagadnak, t. i. az ellentmondás elve. «Lehetetlen, 
hogy valami egyszerre s ugyanazon szempontból 
legyen és ne legyen». Mihelyt valamit különböző 
szempontból tekintünk, akkor lehet is, nem is. A fa 
pl. zöld levelét tekintve, de nem zöld gyökerét te-
kintve. A relativista már most így okoskodik : Isten 
létezik, ez relatíve, bizonyos szempontból igaz, t. i. 
a sötét középkorra s a fel nem világosult emberre 
nézve; Isten nem létezik, ez igaz a felvilágosult em-
berre nézve, tehát hozzá viszonyítva, relatíve igaz. 
«Ez azonban az «egy és ugyanazon szempont» ki-
fejezésnek az elcsavarása. Az ellentmondás törvé-
nyében sohasem értették a relatív ezen módját . Mert 
az egy lételv, mely a tárgyról valamit kijelent. A meg-
felelő ismeretelv, a megismerő ész szabálya ez : nem 
szabad egyszerre igent és nemet mondani. S két 
ítélő lényre nézve a megfelelő szabály ez : ha az 
egyik az igazságnak megfelelően igent mond, a 
másik az igazságnak megfelelően nem mondhat 
nemet.»1 

A relativizmusnak többféle faját lehet meg-
különböztetni. Az igazság az eszes lények különböző 

1 Deneffe, Stimmen aus M.-L. 1910. 62. 1. 

150 fényesen berendezett szobával, 
különlakosztályokkal,alegmagasabb 
igényeknek megfelelően felszerelve. 
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természete, az értelem fejlettségi foka, a helyek és 
szükségletek különbözősége szerint változhatik. 

1. A pszichologizmus azt állítja, hogy az igazság 
más és más a megismerő alanyok pszichológiai alka-
tának, az észtehetségeknek különbözősége szerint. Más 
az igazság az emberre, más az angyalra, más az 
Istenre nézve. 

«Most, míg gondolkodásunk nem változik, nem 
mondhatjuk, hogy 2 x 2 nem négy . . . De ki kezes-
kedik azért, hogy pl. Isten épen így gondolkodik? 
Be kell vallanak, hogy mindazon tételek, melyeknek 
ellenkezőjét vagy ellentmondóját nem gondolhatjuk, 
csak a mi gondolkodási szerkezetünk miatt szüksé-
gesek I»1 

Hasonlókép nyilatkozik Spitta a mathemalikai 
igazságokról : «Az ismeretek ott vannak érvény-
ben, ahol ember van s addig, míg ő változás nélkül 
létezik. De ez kettős korlátozás, mert : vájjon ama 
törvények ott is érvényben vannak-e, ahol emberi 
értelem egyátalában nincs, s akkor is mikor már nem 
létezik, oly kérdés, melyre nincs felelet.»2 

A pszichologista relativizmus ennélfogva azt köve-
teli, hogy a logika pszichológiai legyen. Vagyis, ha az 
emberi gondolkodási törvényeket adjuk elő, ezt azon 
kifejezett vagy hallgatag megszorítással kell tennünk, 
hogy azt nem tudjuk, vájjon ezen törvények, pl. az 
ellenmondás elve, más gondolkodó lényekre is érvé-
nyesek. 

Wiedermann Károly dr. 

0 Q ESZ V . K Ö N Y V K R I T I K A zn 

G. L e n e r t : Moderniste sans le savoir 166 oldal. 
A. Tralin, Paris 1912. Ara 3 korona. 

«A modernizmus nem részleges tan, nem egyik-
másik tudósnak tudományos előítélete, hanem a 
modern emberi szellem állásfoglalása a természet-
felettivel szemben» — mondotta Prohászka püspök 
a VIII. kath. nagygyűlésen. Ez a modernizmus fő-
kri tér iuma; ez sodorta a modernizmus képviselőit 
olyan vizekre, hoi hajótörést szenvedtek, mert nem 
úgy harcoltak, mint szent Pál, ki a hitet megtartotta, 
ellenkezőleg «ők úgy harcoltak, hogy a hitet elvesz-
tették; lelkük rajta vesztett» (Prohászka) — mert 
midőn reformálni akartak, tulajdonképen romboltak. 
Ez utóbbit elismerni nem akarták, mert elmulasz-
tották mélyen beletekinteni szivükbe, hol a gőgnek 
hódoltak. A reformálni akarás és ezért a minden 
áron újat mondás okozói voltak mélységes tévedé-
seiknek. Tüdőbetegek leltek anélkül, hogy tudták 
volna, de nem védhetők, miként szent Pál szerint a 
pogányok is «menthetetlenek», mert «hiúkká lettek 

1 Erdmann, Logik, I. Halle, 1892, 37S. 1. 
a Mein Hecht auf Leben, 1900. 61. 1. 

gondolataikban». E gondolatszempont vonul végig 
szerzőnk könyvében is, melyben a modernizmust és 
okait 32 conférence keretében bemutatja. Könyve 
nagy szolgálatot tett az intelligenciának, melynek 
soraiban — mint szerzőnk is mondja : «sokan nem 
ismernek mást a modernismusból, mint nevét» és 
így valaki modernista tévelyeknek hódolhat anélkül, 
hogy tudná. Felvilágosítja olvasóját anélkül, hogy 
aggályok közé sodorná. Az egyes conférence-okban 
rövid néhány sorban, de ügyes precizirozással közli 
a katholikus hitigazságokat, hogy annál jobban szem-
betűnjék és kidomborodjék a modernizmus tévedése. 
A III. rész az előzményekből vont következtetés: 
hála a gondviselésnek, hogy a Szentatya e lappangó, 
nyíltságot kerülő veszedelemre éleslátásával fényt 
derített s annak többszörös elitélésével nekünk biz-
tos irányt mutatott. Weber Pál dr. 

Gyakorlati hitelemzések. III. kötet I r ta: 
Buzsáky Imre, vörösmarti plébános. Pécs, 1913. Ára 
3 korona. 

Szerző művének első két kötetéről elismeréssel 
emlékezett már meg a «Religio» a mult év 18. és 35. 
számaiban. 

Művének III. kötetében feldolgozza a szerző az 
elemi iskola hittani anyagának az ó-szövetségről és a 
parancsolatokról szóló részét. Helyesen fogja fel és 
követi a modern hittanításnak azon elvét, hogy a 
katekizmus tanulásának mindig a bibliai történetekre 
kell támaszkodnia. 

Határozott módszert nem követ. Sajátos egyéni 
módszere a következő: Először is e lmondja a bibliai 
történetet, ezt követi a magyarázat, majd a gyakorlati 
következtetés. Nem találjuk meg azonban a szemlél-
tetést módszerében. Természetesen a hittanítás e fontos 
tényezőjét a hitoktatóra bízza, feltételezvén azt, hogy 
minden hitoktató a rendelkezésére álló szemléltető 
eszközöket a szükséges kérdésekkel és magyarázatok-
kal amúgy is be fogja mutatni a gyermekeknek. 

Magyarázatai elevenek, gyakorlati tanulságai az 
életből vontak. Rendkívül sikerültek az egyes hit-
elemzések végén a gyermekekhez szóló erkölcsi ok-
tatások és buzdítások. 

Örömmel üdvözöljük szerzőnek e kiváló kate-
chetikai művét, amelyből minden katechéta nagyon 
sokat tanulhat tanítványainak lelki hasznára. 

Mielőtt azonban a szerző befejezné művét a IV. 
kötettel, a szentségekről szóló résszel, legyen szabad 
valamit ajánlanunk. Tapasztalatból tudom, mily köny-
nyű egy részletes tantervvel, amely mindig az ember 
kezében van, tanítani, és mily nehéz anélkül. Aján-
lom a szerzőnek, hogy készítsen műve végén, akár 
függelék gyanánt, akár pedig külön füzetben, egy 
részleges tanítási tervet. E terv ossza fel az évi 50-
60 óra keretében az egyes osztályok anyagát hóna-
pokra és órákra felosztva, hogy minden hitoktató és 
hitelemzést tartó tanító lássa, mit és mennyit kell 
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neki azon ó rán elvégeznie. Ilyen részleges tanítási 
tervök van m á r a budapest i hi toktatóknak, amely 
azonban a főváros sajátos helyi viszonyainál fogva 
az ország többi iskoláiban nem használható. Ezzel 
szerző nagy szolgálatot tenne még a hitoktatás 
ügyének. f t j 

Katekizmus Prédikációkban. Irta : Bardczius 
József esperes-plébános. III. kötet. Ára 3 kor. 

A mindennap i kenyér az egyedüli táplálék, melyet 
kivétel nélkül m i n d n y á j a n élvezettel elfogyasztunk. 
A hallgatóság megjelölése nélkül prédikációkat készí-
teni épen azért nehéz, mert o lyannak kell lennie, 
min t a mindennap i kenyé rnek : mindenki haszonnal 
élvezhesse. Nézzük csak, sikeresen oldotta-e meg 
Baráczius József vállalkozását ? Előre is ki kell j e l en -
t e n e m : sikeresen. Különben amellett bizonykodik 
az is, hogy e kötet m á r a ha rmadik . Mivel az I. kö-
tet a hitről szóló, a II. a parancsola tokról szóló részt 
öleli fel, e III. kötet a ka tekizmusnak a malaszttól 
kezdődő részét tárgyalja 50 prédikációban. 

Tekintettel volt a szerző Ó-szentségének a gya-
kori áldozásról szóló rendelkezésére is, mert 10 be-
szédet készített az Oltáriszentségről. Talá lunk azon-
kívül 5 beszédet a szentmise szertartásairól. Való-
színű, mu ta tónak közölte ezeket a szerző, hogy j e -
lezze, ily i rányban fogja folytatni eddigi működését . 
Különösen a ján lha tom pap tá r sa imnak a most követ-
kező ádventi időre. Igen a lka lmas forrás a taní tások-
hoz. Miért ? Mert nem túl hosszúak a beszédek. 
A be tanulásuk n e m kerül nagy fáradságba. Közvet-
len készületre igen a lkalmasak. A rövidség azonban 
n e m esik az érthetőség rovására . A hívek is élvezet-
tel hallgatják, mer t tanulságosak. Minden nehezebb 
tételt példázattal magyaráz meg. Csak a malasztról 
szóló beszédekre hivatkozom. Az ott felhozott pél-
dák segélyével e nehéz tant ér thetőbbé teszi, mint 
egy félnapi beszéddel példák nélkül. Stilusa tömör, 
de n e m érthetetlen, népies, de nem pórias, válasz-
tékos, de n e m kereseti. Szóval olyanok e beszédek, 
min t a mindennap i kenyér, élvezettel tanul belőle 
mindenki . Vég h Ferenc. 

VI. K A T H O L I K U S V I L Á G S Z E M L E 

F r a n c i a o r s z á g . 
T o u e h e t é r s e k az i s k o l a k é r d é s jövő kilátá-

sairól. Toiichet érsek a mult héten az arlenay-i kanton 
kath. köreinek szövetségi ülésén a kath. iskolaügyről 
beszélt és az iskola laicizálásának három módját külön-
böztette meg: 1. az abszolút állami iskola-monopoliumot ; 
2. a mérsékeli monopoliumot, milyennek liive Brard radi-
kális képviselő, aki azt javasolta, hogy a 3000 lelken 
aluli lakossággal biró községekben csakis állami iskolák 
állíthatók; 3. végre a szégyenlős monopoliumot, vagyis azt, 
hogv egyelőre csakis a tanítóképzés államosiltassék. (Mult 

vasárnap a P. H.-ban szintén ezt javasolta egy magyar 
tanfelügyelő, persze egyelőre csak a nemzetiségek ellen 
kihegyezett indokolással.) 

Az esetre, ha bármelyik monopoliumot elfogadná a 
parlament, Touehet érsek két alternatív eljárási módoza-
tot lát. Az első az, hogy folytatni kell az eddigi eljárást és 
a törvényhez alkalmazkodva, fenntartani a kath. iskolá-
kat. A másik módozat az volna, hogy a kath. egyház 
már most egy csapásra zárja he a magán iskolákat és 
azt a pénzt, amit eddig ezekre az iskolákra költött, azt 
más szükséges célokra (sajtó, patronage-ok, választási 
pénztárak stb.) fordítsa. 

D e n y s Coch in n e m he lyes l i T o u e h e t or léans- i 
é r s e k javaslatát. A Gaulois nov. 1. számában Denys 
Cochin-löl, a francia Akadémia tagjától, egy levelet 
k ö z ö l e cím a l a t t : «Be kell-e zárnunk iskoláinkat?» 
(A Gaulois mindjárt Touehet-nak artenay-i beszéde után 
kijelentette, hogy más véleményen van, mint az érsek.) 

Az említett levélben Denys Cochin is a Gaulois párt-
jára áll Touchet-val szemben, ki iránt a leggyengédebb 
tisztelet hangjával élve, kifejezi azt, hogy nem csodálja azt, 
hogy annyi hálátlanság után a méltatlankodás és az elbá-
tortalanodás érzelme vesz rajta erőt. 

Dengs Cochin elmondja, hogy 32 év előtt is felme-
rült már ez a kérdés egy, az ősz párisi érsek, Guibert 
bibornok elnöklete alatt megtartott értekezleten, amelyre 
világiak, Denys Cochin is, meg voltak híva. Akkoriban 
a katholikus iskolákat Páris város segíteni nem akarta, 
dacára, hogy 70.000 gyermek járt azokba, és másrészt 
a város új községi iskolákat a maga pénzén emelni még 
sem akart, ezért azon az értekezleten a felelt tanácskoz-
tak, nem kellene-e bezárni a katholikus iskolákat? És 
Guibert bíboros így felelt a kérdésre: «Nem! éljünk a 
jóravaló szabadsággal, ameddig azt nekünk meghagy-
ják». Ez akkor volt, mikor még Goblet radikális pártve-
zér (később miniszter) is szabad iskolák felállítására 
szóllítolta fel a parlamenti szószékről a katholikusokat, 
amikor még Ferd. Buisson, az elemi iskolai oktatás főfel-
ügyelője is (most a laikus iskolaügy főapostola), jutal-
makban részesítette a szerzetes tanítókat és tanítónő-
ket. Denys Cochin végre kijelenti, hogy Guibert, ha 
élne, bizonyára ma is ugyanazt felelné a feltett kérdésre. 

Touehet érsek ezen levélre még nov. 2-án felelt egy 
levélben, melyet a Gaulois másnap közölt. E levélben 
az érsek azzal védekezik, hogy ő csakis bizonyos ked-
vezőtlen körülmények összehalmozódása esetére mondta 
lehetségesnek az összes kath. iskolák bezárását. Ilyen 
körülmények sokfélék lehetnek ; egyik például az lenne, 
ha a tanítói képesítést államosítanák, vagyis ha a kath. 
iskolák tanítóit is Payot vizsgáztatná filozófiából, Autant 
történelemből, Pécault a vallástudományból. Az ilyen 
tanítókat azután már aligha lehetne bizalommal bebo-
csátani a kath. iskolákba. 

Ilyen körülmények közt azután fel lehetne vetni a 
kérdést: «Nem kell-e bezárnunk az iskoláinkat?» 
Guibert bibornok idejében ilyen ádáz viszonyok még 
nem voltak, az akkori körülmények közt az ö felelete 
volt az egyedül lehetséges, de most már ö is másképen 
felelne. 

A kath. j o g t u d ó s o k lyon-i k o n g r e s s z u s a . Ez 
a kongresszus október 28—30. napjain tartatott meg 
Lyon-ban Cabriéres bibornok, montpellier-i püspök 
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elnöklete alatt. A kongresszus a Notre Dame de Four-
viére kegytemplomban Cabriéres bibornok által tartott 
szentmisével vette kezdetét; szentmise alatt Cabriéres 
bibornok intézett beszédet a kongresszus tagjaihoz, azt 
fejtegetve, hogy az özvegyek és árvák védelmére hiva-
tott juristák a mi korunkban óriási keretekben gyako-
rolhatják ebbeli hivatásukat, mert az özvegy a francia 
kath. egyház, az árvák pedig az egyház intézményei, 
papsága, jogai, vagyona, templomai. A kath. jogászok 
kötelessége nemcsak az egyes jogsértések esetében vé-
delmet nyújtani, hanem fennen hangoztatni a jogesz-
mét és a jognak nagy és mélységes elveit. 

Szentmise alatt a kath. jogtudósok, tulnyomólag 
világi urak, Lamarzelle elnök, szenatorral élükön, a 
szentáldozáshoz járultak. 

A kongresszus megnyitó beszédét Lamarzelle sze-
nátor mondotta «a francia egyházról és a francia vallás-
üldözési törvényekről». Hálával emlékezvén meg előbb 
Merry del Val biboros leveléről és a Szentszéknek a 
jogászokra nézve is pharos-szerű szerepéről, rátért tár-
gyára és mindenekelőtt éles kritika tárgyává tette az 
1901—3. évi kongregációs és az 1905. évi szeparációs 
törvényt, amelynek intézkedéseit összehasonlítja az 
északamerikai Unió viselkedésével az egyházzal szemben. 

Lamarzelle büszkeséggel mutatott reá beszédében a 
kath. intézményeknek soha nem látott mostani felvirág-
zására Franciaországban, az egyház ellenei is utánozni 
akarnák ezt, pénzök (a katholikusok pénze) volna is hozzá 
az állam pénztárából, de hiányzik a keresztény szellem 
és a papi önfeláldozás. A francia egyház megerősödve 
fog ezen üldözésekből előkerülni. De Franciaország 
pótolhatatlan veszteségeket fog szenvedni politikai és 
nemzetközi téren abból, hogy elszakadt Rómától. A Ke-
leten a keresztes hadjáratokig, Szent Lajos koráig, 
nyúlik vissza a francia állam befolyása, a keletiek francia 
módra gondolkodnak még ma is, francia nyelven be-
szélnek ; és ezen feltűnő kulturális hatásnak előidézői a 
francia szerzetesek és szerzetesnők voltak az ő isko-
láikkal. Ugyanez áll a Balkánra nézve is. A francia 
forradalom előtt már az egyház közeli végét jósolták, 
a forradalom akarta megadni neki a kegyelemdöfést, 
de az egyház ma hatalmasabb, életerősebb és elterjed-
tebb, mint bármikor volt. Protestáns államok egymás-
után diplomáciai viszonyba lépnek a pápával, mert be-
látták ennek horderejét, a mai francia állam kor-
mányai pedig nem akarják belátni, milyen végzetes 
hibát követtek el az 1905. évi szakitással. A francia 
kormányok bizonyára maguk is látják annak a fonák-
ságát, hogy amit a forradalmi Convent, azután egy 
Gambetta, Jules Ferry és Paul Bert nem mertek meg-
szüntetni, ő nekik sem lett volna szabad, de nem merik 
bevallani hibájukat , nem mernek Bismarck példájára 

Canossa-ba menni, rettegve a szektáriusok bosszújától. 
Ellenkezőleg ők a «défense laíque»-ot proklamálják, ami 
nem más, mint ú jabb harc a katholicizmus ellen; de a 
katholikusoknak nem kell ettől megijedniük, mert a 
közvélemény most a katholikusok részén van, és nagy 
elégtétel a katholikusoknak, hogy a parlament szószé-
kéről Aynard nemrég így aposztrofálhatta a balpárti 
blokkot : Sohasem voltatok olyan távol Franciaország 
eszméjétől. 

A második szónok Sevin lyoni érsek volt, aki az 
egyház és az állam viszonyáról beszéli, atheus elmélet-
nek nevezve a szeparáció elméletet, az állam felszaba-
dítását az egyháztól, helyesebben Istentől. A gallikániz-
mus és a jansenizmus lazították meg az egyház és az 
állani közt levő kötelékeket, a francia forradalom aztán 
egészen eltépte azokat, következésképen meg is ölte a 
«rex christianissimusï-t. A harmadik köztársaság csak 
megvalósítja a forradalom eszméit. 

Október 28-án délután kezdődtek a szakelőadások. 
Dom Besse bencés atya a milánói rendeletről, Hipp. 
Laurent az egyháznak a régi királyság alatt való hely-
zetéről, Pougnadoresse az 1801. konkordátumról, G. Théry, 
hírneves lille-i ügyvéd, az egyház és állam elválasztá-
sáról tartoltak előadásokat. Ez utóbbi előadása végén 
sajnálatát fejezi ki, hogy a francia parlament kath. kép-
viselői annak idején nem emeltek elvi óvást a szepará-
ció ellen, az egyház hivatása címén, és hogy résztvettek 
a részletes vitában is a szeparációs törvény felelt, minek 
csak Briand örült, mert így kevésbbé látszott gyűlöletes-
nek az «associations cultuelles»-nek macchiavellisztikus 
tervezete ; még szerencse, hogy X. Pius pápa még idejé-
ben vetette el az egész javaslatot és világosan utat 
mutatott a francia katholikusoknak, hogy vallják az 
integrális katholikus állítást («affirmation catholique 
integrale»), amely győzelemre vezet. 

Október 29-én msgr. Lavallée, a lyoni kath. egyetem 
rektora, X. Pius pápának a szeparációs törvény felett 
1907. és 1908. évben kivívott győzelméről beszélt; szerinte 
a mai francia kormányzatban egy ellenséges tilozoíia 
tör az egyház ellen és a nemzet reális érdekei ellen, a 
kath. jogászoknak dolga a tények szembeszökőségével 
kimutatni e fdozófia hamisságát. Majd De Magny, lyoni 
kath. egyelemi tanár, a templomok tulajdonjogáról ; 
L. Jouasse ügyvéd az alapítványokra vonatkozó tételes 
jogról, H. Valleroux az alapítványok régibb történetéről, 
J. Rambaud lyoni kath. egyetemi tanár a holtkézi tör-
vényekről, Hoegy elsass-i abbé, képviselő a kath. egy-
háznak németországi jogviszonyairól, — másnap október 
30-án Pidoux lovag a templomoknak a műemlékek közé 
való beosztása («classement») által előálló veszélyekről, 
A. Rivet lyoni kath. egyelemi tanár a vallási társulatok-
ról és a pénzügyi jogról, F. Lacointa tolouse-i ügyvéd 
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a liquidációk botrányáról, L. Uimier az egyház elisme-
résének bel- és külpolitikai szükségességéről, Magng 
lyoni kath. egyetemi tanár a külföldi vallási társulatok 
(associations cultuelles) szervezetéről értekezett. 

Mint ebből látható, a kath. jogtudósok kongresszusa 
úgyszólván kimerítette az egész anyagot, mely jogászi szem-
pontból Franciaország jelenlegi egyházpolitikai helyzeté-
ben megvilágításra szorult. Talán csakis a kath. isko-
lákról nem volt szó, pedig ezeknek jogi védelme épen 
most a legaktuálisabb. 

A laikus iskolák tanítói Barthou miniszter-
ei nőknél . A franciaországi tanítóegyesületek szövet-
ségének («Fédération des amicales des instituteurs») 
egy küldöttsége október 31-én tisztelgett Barthou kor-
mányelnöknél és átadták neki Manger tanárnő, főtitkár 
jelentését a kath. iskolák fejlődéséről és a katholikus 
továbbképző tanfolyamokról, továbbá a laikus iskolák 
és tanítói ellen kath. részről indított harcnak jelensé-
geiről. Ezen jelentés átadásával kapcsolatban a küldött-
ség kérte a kormányelnököt, hogy a parlament megnyílta 
után azonnal tárgyallassa le az iskolai törvényjavas-
latokat, hogy komoly és hatásos rendszabályokkal meg 
lehessen védeni a laikus iskolát. Továbbá azt is kérték, 
hogy az iskolai tankönyveket ne csak a kantoni gyűlé-
sek vizsgálják felül, hanem az itt elvetett könyvek 
második felülbirálat végett a département-beli bizottság 
elé kerüljenek és hogy ebbe a bizottságba a tanítók is 
küldhessenek képviselőket. Barthou mindezen kérelmek 
teljesítését megígérte, sőt azon további kérelem teljesí-
tését is, hogy az 1912. évi chambéry-i egyetemes lanító-
gyülésen résztvett tanítok ellen hozott fegyelmi ítéletek 
következményeit enyhíteni fogja, tekintettel arra, hogy 
utóbbi időben a tanítók távoltartották magukat a poli-
tikai tüntetésektől és hazafiasságuknak jeleit adták. 

A r e p u b l i k á n u s szocia l is ták p r o g r a m m j a . 
A republikánus szocialisták a mult héten Grenobte-ban 
kongresszusra gyűltek egybe és a kongresszus végén ezt 
a határozati javaslatot fogadták el: «A párt újból ellenzi 
a kiengesztelés (apaisement) politikáját. A laikus akció-
nak határozott hive lévén, a párt helyteleníti a tan-
könyvek bírálatára nézve kibocsátott miniszteri rende-
letet és minden más, újabb intézkedést, amely csak a 
szellemi szabadság terén elért republikánus vívmányo-
kat veszélyezteti. Senki sem számíthat a legközelebbi 
parlamenti választásoknál a republikánus szocialistákra, 
aki nem veszi fel programjába a kétéves szolgálat vissza-
állítását. Az új katonai terhek által okozott financiális 
nehézségekre való tekintettel, a párt erélyesebben köve-
teli, mint valaha, az egyetemes és progresszív jöve-
delemadót, ellenőrzött bevallás alapján, amely egyedül 
méltányos.» 

Mint látnivaló, a szocialisták programja nem sok-
ban különbözik a radikálisoknak pau-i programjától, 
de talán őszintébben ellenzéki, mini amaz. Az utolsó 
ülésén Briand, Millerand és Mansie kizárása is szóba-
jött, mert ezek a képviselők a háioméves szolgálatot 
megszavazták. 

Olaszország . 
A S. C o n g r e g a t i o Cons is tor ia l i s kö r l eve le az 

o laszország i p ü s p ö k ö k h ö z . Az Acta Ap. Sedis okt. 
2S. száma közli ezt a körlevelet (okt. 17.), amely a püs-
pököknek utasításokat ad a szemináristák által használ-

ható tankönyvek megválasztásáról. Ezen intézkedéseket 
a Congregatio azzal indokolja, hogy az olasz szeminá-
riumok 1912. évi olaszországi vizilációja alkalmával 
adott utasítások dacára, úgy értesült a Congregatio, 
hogy tévedéseket tartalmazó tankönyvek vannak még 
mindig némely szemináriumban használatban. 

Ezért a Congregatio elrendeli a következőket : 
1. A szemináriumok gimnáziumi és licealis iskolái-

ból kizárandók az olyan irodalmi anthológiák, történeti 
könyvek és bölcsészeti tankönyvek (ezek közül meg is 
van egyik nevezve: L. Ambrosi: II primo passo alla 
filozofia), amelyek a hitet vagy az Egyház és az Apostoli 
Szék iránt való gyengéd tiszteletet sértik. 

2. A theologiai iskolákból kizárandók az olyan 
egyháztörténelmi könyvek, amelyek a természetfeletti 
elemet kizárják az egyház történetéből, minők Funk és 
F. X. Kraus müvei, amelyeket kifejezetten eltilt a Con-
gregatio, továbbá kizárandók azon patrológiai tanköny-
vek is, amelyek a Szentatyák személyét és műveit nem 
a kath. egyház ősi kegyeletével tárgyalják ; ezért Bau-
schen patrológiája kizárandó az olasz szemináriumokból. 

3. A S. C. Epp. et Regül, által 1907. május 10.-én 
kiadott tanulmányi utasításnak azon szabályát, hogy a 
szemináriumokban használni kívánt filozófiai és theo-
logiai tankönyveket a tanári testület válassza meg és 
terjessze a püspök jóváhagyása alá, a Congregatio Con-
sistorialis a pápa rendeletére most kiterjeszti minden 
más, a szemináriumokban használni kívánt tanköny-
vekre. 

Egyben azt is kimondja a Congregatio, hogy a meg 
nem engedett tankönyveket magánhasználatra sem 
szabad kiadni a szemináristák kezére, de azon tudo-
mányos segédkönyveket sem, amelyek a fenti okból 
kifogásolhatók, minő a többi közt Delahaye-nek «Lé-
gendes hagiographiques» (Leggende agiografiche) című 
munkája is. Általában a szemináriumok falain belül 
csakis az egyház tanával és szellemével összhangzásba 
levő könyvek tűrhetők meg. 

Nagy-Britannia. 
A Spectator és a Churcli Times a szentek 

tiszteletéről. A londoni Spectator multheti számában 
a «Szentek» cím alatt egy cikket közöl, amelynek írója 
a reformációnak hibáiul rója fel azt, hogy a keresztény 
híveknek a láthatatlan világgal való kötelékeit eltépte. 
A Church Times, anglikán hetilap, ehhez hozzáfűzi, 
hogy ez nagy haladás a Spectator-nk 1, hogy most már 
ez a lap is kívánja a szentek tiszteielének behozatalát. 
A Church Times hozzáteszi, hogy épen most, Minden-
szentekkor időszerű ezzel foglalkozni, hogy a szentek 
egyességéről szóló Credo-ágazatot, melyet a reformáció 
bűnös módon elhanyagolt, a feledés homályából elő-
hozzák, és azon megszámlálhatatlan szenteket, kikel 
külön ünneppel nem tisztelt meg az egyház, legalább 
egy külön ünnepen (Mindenszentek) ünnepeljék. 

Továbbá mondja nevezett lap, a természetes ösztön 
is ráviszi magától az embert arra, hogy kedves halottai-
ért imádkozzék ; a reformáció tehát kemény csapást 
mért ezen gyengéd érzésre, mikor a Halottak napját is 
eltávolította ünnepköréből; de most már a babonás te-
lelem^), amelyet a protestáns tanítás a protestáns hívekbe 
öntött, mind jobban veszt erejéből, és a hivek azon 
ösztön tudatára ébrednek. 
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A londoni anglikán püspök kongresszusi beszédére 
egyébként is mindenfelöl rokonszenves visszhangok jön-
nek, a birminghami unitáriusok is idén halottak estéjén 
templomi ünnepélyt tartottak szentbeszéddel és Brahms 
Requiem-jével 

Kath. polgármester Manchester-ben. A man-
chester-i katholikusok nagy esemény előtt állnak. A város 
jövő évre polgármestert választott és Mac Cabe városi 
tanácsost választották meg, aki nemcsak kiváló szer-
vező tehetségnek bizonyult főleg szociális téren, hanem 
mint katholikus világi ember, több mint 30 éve tevékeny 
részt vett a kath. társadalmi, főleg kharitativ mozgal-
makban. A boldogult Vaughan bibornoknak, salfordi 
püspöksége idejében, legkiválóbb munkatársa volt. Mac 
Cabe régi tagja a Szent-Vince-Egyletnek, a Szent-József-
ről nevezett külföldi missio társulatnak stb. 

Mac Cabe-nek megválasztása ellen néhány túlzó 
protestáns (dr. Clifford stb.) propagandát indított; egy 
körlevélben «Isten és a haza nevében» kérték a városi 
közgyűlés tagjait, hogy ne szavazzanak Mac Cabe-re, de 
a közgyűlés majdnem egyhangúlag mégis megválasztotta. 

Manchester-ben jelenleg 80.000-en feliil van a katho-
likusok lélekszáma, ami az összlakosság egyhetedrészé-
nek felel meg. 1690-ben csak egy úrinő (Miss Goolden) 
és cselédje voltak Manchester-ben katholikusok ; az 
1778-ik «relief act» után már 500-ra emelkedett a katho-
likusok száma. A katholikusok ellen való előítéletek már 
oszlófélben vannak. 

Spanyolország . 
Konzervatív kormány Spanyolországban. 

A Romanones-kabinet és vele a radikális párt válságba 
került, mert a szenátus okt. 24. ülésében a kormány-
jelentésnél Romanones-t leszavazták. A spanyol poli-
tikai váltógazdasági rendszer szerint most ismét a kon-
zervativeknek kell átvenniök a kormányt, és mivel ezen 
pártnak vezére, Maura, vállalkozni nem akart, Dato-1 
mint tárca nélküli miniszterelnököt, bizta meg a király 
a kormányalakítással. Az új kormány tagjai mind a 
konzervatív pártból kerültek ki ; de a kormány politikája 
valószínűleg a régi marad, eltekintve természetesen az 
egyházpolitikai törvényhozástól, amelyben a mostani 
kormány teljes harmóniában fog eljárni a Vatikánnal. 

A katholikus Spanyolországnak tehát ismét homo-
gén kormánya van ; így is kellene mindig lenni ezen 
egyedüli európai államban, ahol a kath. vallás még ma 
is államvallás. 

ras 
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Legújabb Theologiai Irodalom. 
A) Szent írás tudomány. 

Merkelbach, H., L'inspiration des Divines Ecritures. 2. 
ed. Liège, Dessain, 1913. (96 p. 16°.) 

Maculay, A. B., and J. Brebner, The Vulgate Psalter. With 
introd., notes and vocabulary. London, Dent, 1913. 8°. 2s. 6d. 

Van der Heeren, A., Psalmi et cantica Breviarii expli-
cata in ordine ad recitationem Breviarii. Brügge, Beyaert, 
1913. (LXXXII, 376 p. 8°). Fr. 6. 

Heinisch, P., Griech. Philosophie u. A. T. 1. Die palâs-

tinens. Bücher. (Bibi. Zeitfr. VI, 6/7). Münster, AschendorfF, 
1913. (80 S. gr. 8°). M. 1. 

B! Egyháztörténelem. 
Geden, A. S.. Studies in the religions of the East. Lon-

don, Kelly, 1913. (920 p. 8°). 12s. 
Heikel, J. A., Eusebius ' Werke. VI. Bd. Die Demonstra-

tio evangelica. (Die griech. christl. Schriftst. 23). Leipzig, Hin-
richs, 1913. (XXIX, 589 gr. 8°). M. 20. 

Reiter, S., S. Eus. Hieronymi in Hieremiam prophetam 
libri sex. (Corp. script, eccl. lat. 59). Wien, Tempsky, 1913. 
(CXXV, 576 S. gr. 8°). M. 20. 

Cooper-Marsdin, A. C., The History of the Islands of 
Lerins : The monastery, saints and theologians of S. Honorât. 
Illus. Cambridge, Univ. Press, 1913. (344 p. 8°). 10s. 6d. 

Hüfter, G., Loreto. Eine geschichtskrit. Untersuchung 
der Frage des h. Hauses. I. Bd. Münster, Aschendorff, 1913. 
(288 S. Lex. 8°). M. 6. 

Kehr, P. F., Regesta pontificum Romanorum. Italia pon-
tificia. Vol. VI : Liguria sive provincia Mediolanensis. Pars I : 
Lombardia. Berlin, Weidmann, 1913 (XLIV, 419 S. Lex. 8°). 
M. 15. 

Krusch, B., et W. Lewison, Passiones vi taeque sanctorum 
aevi Merovingici. [Monum. Germ. hist. Script, re rum. Merov. 
VI], Hannover, Hahn, 1913 (VIII, 676 S. Lex 8°). M. 30. 

Eicken, H. v., Geschichte u. System der mittelalt. Welt-
anschauung. 2. Aull. [Anastat. Neudr.]. Stuttgart, Cotta, 1913 
(XVI, 822 S. gr. 8°). M. 16. 

S z ő n y e g v e v ő i n k ü g y e i m é b e . Ajánljuk olvasóink 
szives figyelmébe N e u m a y e r F ü l ö p (Budapest, V. Deák 
Ferenc-tér 1.) szőnyegárúházat. Árjegyzékkel és mintákkal 
készségesen szolgál a cég. 

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos : 
Dr. HANUY FERENC, egyet, tanár ( I V . , Molnár-u. 2 0 . ) 

Főmunkatá rs és szerkesztő-helyettes : 

Dr.WoLKENBERG ALAJOS, egyet, tanár (IV., Váczí-u. 83.) 

Angol börbútor- és borszék-különlegességek gyártása ! Kitüntetve a st.-louisi világkiállításon 1904. — Telefon 148—07. j 

Q7MPQ A BUDAPEST 
0 4 U U 0 n . VII., Károly-körút 5/R. 

Használt bőrbútorok feldolgozásra és fes-
tésre elfogadtatnak. — Kérjen fényképes 

katalógust díjmentesen. 

CSUHA ANDRAS szabó, 
>ê» * >!» reverenda- és cimáda-készífő 
Budapest, IV,, Papnevelde-u, 8, sz. II. era. 18/a. 

HARM0NIUM0T 
elismert legjobb gyártmányokat szállít 
Magyarország legnagyobb hangszergyára 

STOWASSER J • udv. szállító, 

a javított Rákóczi-tárogató feltalálója. 

H. ker., liánchíd-ntca 5. szám. 
Öntctház-ntca 3. szám. 

Ajánlja mindennemű, gyárában készült hangszereit, úgyszintén húrokat és hang-
^szera lka trészeke t . 1 = 1 c = i c = 3 Árjegyzék díjmentesen küldetik. ^ 

BUDAPEST, őv£ 
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TINTNER. «J £ K é s z í t z o m á n c j e l v é n y e -
J k e i . m i n d e n n e m ű c í m -

k a u c s u k - é s f é m -
b é l y e g z ö g y á r o s , 

v é s n ö k i m ű -
i n t é z e t . 

• 

• • • • • t á b l á k a t . • • • • • 

B u d a p e s t , I V . k e r ü l e t , 
K i g y ó - t é r 5 . 

T e l e i o n : 7 0 — 6 6 . s z á m . 

HARMONIUM E S ZONGORA 
Mielőtt harmouinmot vásárolna, ne mulassza el a mi 

főárjegyzékimket kérni! 
Az országban a legnagyobb választék elvá-
molt elsőrendű amerikai és németországi 
gyártmányokban kedvezményes fizetési fel-
tételek mellett minden árfelemelés nélkül. 

Képviselők kerestetnek. 
KERBER ÉS BERLETH 
Budapest, VII., Wesselényi-utca 53. szám. 

Iparos és nem kereskedő 
35 éve fennálló r.k. cégi 
Készít és javít : Kelyhet, ciboriumot, oltár-
gyertyatartót, oltárlámpát, keresztet, füstölőt, 
csillárt, gyertyára és villanyra stb. Arany, ezüst 
kínnezüst, brnnzból, művészies és egyszerű ki-
vitelben. Kelyhek stb. tárgyak valódi tííz-
palván aranyozása és ezüstözése iólllAgsa,!. 
Tervrajz ós költségvetés díjtalanul. Mielőtt más-
hol rendelést tesz, méltóztassék egy árjegy-
zéket kérni, melyet ingyen és bérmentve küld 

Kéri nagybecsű pártfogását 

B I T T N E R J Á N O S 
egyházi szerek: müHtvSse. 

B u d a p e s t , IX., L ó n y a y - u . 23. 
{bejárat Cztiezor—utca f.) 

KOCH: T E S T V E R E K 
budapest legnagyobb férfiruha-áruháza 

K Á R O L Y - K Ö R Ú T 

A főtisztelendő klérus 
nagybecsű figyelmébe ajánlja magát 
mií£ papi ruházat 

Papi felöltő S Í T " K 3 6 . -
Papi felöltő 5 ; e r i n s K 5 2 . -
Papi télikabát S 3 " K 5 6 . -
Papi havelok Iája-szövetből K 20 — 
Papi havelok téli minőség K 36 — 
Cimádák és reverendák mérték szerint 

K 70.— és 80.— 

Papi ruházatról külön árjegyíék. — Szigo-
rúan szabott árak minden darabon láthatók. 

cftisth Béla 
kárpitosmetserés 

diszítő 
Budapest, VIII., Horánszky-u. 22. 

ér tes í t i n a g y é r d e m ű r e n d e -
lőit s a közönsége t , hogy üzle-
t é t az i t t je lzet t he ly i ségbe 
(kongregációi épület) he lyez te 
á t . Megrendeléseket leg-
gyorsabban teljesít. 

Q r g o n a h a r m o i i i i u m o k & i 
m i n d k é t r e n d s z e r szerint, a l ego lcsóbban száll í t 

P a j & r E e z s ő é s T s a , Budapest, 
X . , D e l e j - u t c a 25. sz . ( T i s z t v i s e l ő t e l e p . ) 
Árjegyzék ingyen és bérmentve. Részletfizetés engedélyezve. 
Tanerőknek s lelkészeknek külön százalékengedmény. Kérjen 
árjegyzéket pianókról és pianinókról. Bérmentes szállítás 
m , az utolsó vasúti állomásig. •••• 

NEUMAYER FÜLÖP 
Telefonszám : 11—21. 
Alapíttatott 1898-ban. 

szőnyeg-áruháza 
Budapest, V., Deák Ferenc-tér I. Erzsébet-tér. 

Butorszövetek, ágy- és asztalterítők, 
függönyök, paplanok és szőnyegek 
gyári raktára. Közvetlen behozatal 

perzsa- és smyrna-szőnyegekben. 
Árjegyzék és mintákkal kívánatra készséggel szolgálok. 

A világ legjobb 
í a j í é k p i p á i í s z á l l í t j a -

Grauer flihály 
m a m K ő b á n y a 9 . R I I 

Ugyanitt kaphatók a legjobb 
borotvák és hajvágógépek. 
Tessék árjegyzéket kérni. 

J 3 3 

S t e p h a n e u m n y o m d a r . t . 
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RELIGIO 
TUDOMÁNYOS ÉS TÁRSADALMI KATH. HETI FOLYÓIRAT 
A BUDAPESTI EGYETEM HITTUD. KARA TÖBB TAGJÁNAK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI 

Dr. H A N U Y F E R E N C , EGYETEMI TANÁR. 

Megjelenik — július és augusztus hó ki-
vételével - minden szombaton reggel. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal : 
Budapest , IV., Molná r -u . 20. 

Előfizetési ár : egész évre K 12, félévre K 6. 
Egyes szám ára : 50 fillér. (Kapható a Szent-
István-Társulat könyvk., 1 V.( Kecskeméti-u. 2.) 

TARTALOM. I. Vezércikk : Theologiai főiskoláinkról. I r ta : Hadzsega 
Gyula dr . — II. Az örök városbál : 1. A római Konstantin-ünnep-
ségek bezárása. 2. Az olmütz-i zarándokok fogadtatása a Vati-
kánban. 3. X. Pius pápa szobra az ú j catanzaro-i szeminárium 
előtt. 4. Nathan sindaco és a római községtanács lemondása. 
5. A Rota köteléki Ítélete egy új-pomerániai házaspár ügyében. 
6. A római blokk kidobja a ha jó jából a neki kellemetlen «Jó-
nás»-t. — III. Tudományos cikkek, közlemények, értekezések: 
1. Sémi tanulmányok. II. Kmoskó Mihály dr.-tól. 2. Bölcseleti és 
dogmatikai relativizmus. II. Wiedermann Károly dr.-tól. 3. Az 
energetikai imperat ivus bölcselete. I. Madarász István dr.-tól. 4. 
A Mária nevét megörökítő legrégibb keresztény feliratokról. I. 
Stöhr Géza Ker. János-tól. — V. Könyvkritika: 1. Fr. Hettinger— 
S. Weber : Lehrb. der Fundamentaltheologie. Zubriczky Aladár 
dr.-tól. — VI. Katholikus Világszemle : A.) Franciaország : 
1. Denys Cochin levele Ferd. Buisson-hoz. 2. A «laikus iskola»-
javaslatok napirendre tűzése a f rancia kamarában . 3. Tou-
ehet orléans-i érsek ú j a b b nyilatkozatai. 4. A lourdes-i nemzet-
közi eucharisztikus kongresszus előkészítése. 5. Barthou la ikus 
«hitvallása». B.) Német-Birodalom : A ba jo r t rón betöltése. 
C.) Kolumbia : A katholikus egyház virágzó állapota Kolumbiában. 
D.) Északamerikai Egyesült-Államok : 1. Hatósági engedély szük-
ségessége a házasságkötéshez. 2. A II. északamerikai missio-kon-
gresszus. — IX. Könyvszemle. 1. Irva-olvasás tanítás. 2. Legújabb 
theologiai irodalom. 

Theologiai főiskoláinkról. 
\ I r t a : HADZSEGA GYULA DR. 

Az «Egyházi Közlöny» október 10. cikke, a 
theologiai tanárok fizetésrendezéséről, figyel-
münket a theologiai tanárokra és ezzel a theo-
logiai főiskolákra tereli. 

Ne gondolja ugyanis senkise, hogy ezen 
kérdés a theologiai tanárok pusztán materialis 
kérdése. Nem. Ennél sokkal több. Ez a theolo-
giai tanárok, theologiai főiskoláink szellemi nívó-
jának is kérdése; és mint ilyen a kath. egyház 
egyik legvitálisabb kérdése és ugyanakkor be-
csületbeli ügye. És ezen oldal az, melyet ezúttal 
főleg hangsúlyozni akarunk. 

Nem érhetne bennünket ugyan akkor sem 
gáncs, ha tisztán a materialis oldalt hegyeznők 
ki. Elvégre minden munkásnak, a szellemi mun-
kásnak, és így a theol. tanároknak is, megvan az 

igényők ahhoz, hogy munkájuknak megfelelő meg-
élhetési dotációt kérjenek és várjanak. Ámde 
mégis úgy érezzük, hogy ennek túlságos han-
goztatása nem hozzánk illő. 

Mégis fel kell vetnünk azt a kérdést : Olyan-e 
a hazai theologiai tanárok helyzete, hogy a 
hozzájuk fűzött reményeket valóra válthatják? 
Erre az őszinte felelet csak határozott nem 
lehet. A theologiai tanárok helyzete, theologiai 
főiskoláink szervezete olyan, hogy a legkevésbbé 
sem alkalmas tudományos emporiumok létre-
hozatalára. Pedig— ebben azt hiszem mindenki 
igazat ad nekem — egy-egy theologiai főiskola 
helyén igazi tudományos munkálkodásnak kel-
lene tolynia. Egyetlen egyetemi theologiai facul-
tásunktól nem lehet várni, hogy csodát csináljon 
és megteremtse az annyira óhajtott magyar 
theologiai tudományosságot. 

Ez csak akkor lesz meg, ha theologiai taná-
raink is kiveszik részüket ebből. Theologiai főis-
koláinkra e tekintetben nem kisebb szerep vár, 
mint az egyetemi facultásra. 

Dehát ehhez eszközök, pénzmag is szüksé-
ges. Már pedig e tekintetben — mint már jelez-
tem — olyan a theologiai tanárok helyzete, főis-
koláink szervezete, jobban mondva szervezet-
lensége, hogy ezen reménység valóra váltását 
ezidőszerint várni nem lehet. 

Nem fogok itt statisztikai adatokra hivat-
kozni. Ez felesleges. Hiszen e folyóirat olvasói 
előtt igen jól ismeretes a theologiai tanárok fize-
tése. Az átlag véve majdnem mindenütt egyforma. 
Egyik a másiktól legfeljebb annyiban tér el, 
hogy itt-ott majd a megyéspüspök, majd a 
kormány segély cimén pótlékokat ad. Szóval 
toldozunk-foldozunk. A theologiai tanári státus 
méltósága és fontossága radikális rendezést 
kíván. Ez mintegy becsületbeli ügye a főiskolai 
tanárságnak. 
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De itt áttérhetünk a szellemi nivó szem-
pontjára. 

Már előbb mondottam, hogy minden egyes 
theologiai főiskolának tudományos kis centrum-
nak kell lennie. Ehhez azonban nagy önműve-
lődésre van szükség. Szükséges, hogy a theolo-
giai tanár az újabb fejleményeket állandóan 
figyelemmel kisérje. Szakfolyóiratok, könyvek 
beszerzése mind olyan dolog, mi előfeltétele a 
tudományos munkálkodásnak. Szóljak-e itt a 
tanulmányutak fontosságáról ? Dehát honnan 
lesz a költség mindehhez? A jelenlegi dotáció-
ból bizonyára nem. Theologiai intézeteinknek 
erre való budget nem áll rendelkezésökre; könyv-
táraink nem fejlesztetnek. 

Már most kérdezzünk meg tudományos téren 
működő és valamit produkáló férfiút, hogy ezek 
hijján lehetséges-e tudományos munkálkodás? 
Kérdezzük csak meg pl. Fonck atyát, mint véle-
kedik erről ? És ő mindezeken kívül még számos 
eszközt fog felsorolni, melyek a tudományos 
munkálkodás előfeltételei és amelyek nem állnak 
rendelkezésünkre. (Fonck S. J : II metodo del 
lavoro scientifico.) 

Ez azonban még nem meríti ki a hiányokat, 
melyek sürgős szanálásra várnak. 

Minden tudományos testületnek éltető leve-
gője az autonomia. Ez pedig egyáltalában nincs 
meg theologia főiskoláinkon. Ezek jelenleg tel-
jesen úgy kezeltetnek, mint valami internatusok. 
Semmiféle szolgálati adminisztratív szabályzatuk 
sincs. A theologiai tanárok alkalmazása, elmoz-
dítása tisztán a canonica obedientia alapján 
történik. 

Nem gondolok én ezzel a megyéspüspö-
köktől való függetlenítésre. Ámde olyan esetnek 
még sem volna szabad előfordulni, hogy — mint 
nem régen történt valamely egyházmegyében — 
beteg theologiai tanár helyettesítésére berendel-
nek egyszerű káplánt. Azt hiszem, hogy a pasz-
toráció, bármily szép terrenum, még sem lehet 
a theologiai cathedra előiskolája. 

Pedig ez nem egyedülálló eset. Minden 

theologiai tanártól meg kell követelni legalább 
a theologiai doktorátus fokozatát. És ilyenek 
bizonyára elegendő számmal lesznek, ha meg-
szüntetjük a jelenlegi mizerábilis állapotokat. 

Es még egyet. 
Az újabb idők annyira tágították a theolo-

gia terrenumát, annyira specializálódik minden, 
hogy itt a legfőbb ideje a theologiai kathedrák 
szaporításának. Legyen meg minden egyes szak-
nak a maga specialis tanára. Ma már egy ember 
nem elegendő a biblikum, dogmatika, morális és 
általában az összes theologiai szakok előadására, 
így csak lectorokat, de nem tanárokat nevelhet 
a theologiai főiskola. 

Az itt előadottak mind oly szempontok, 
melyek az igazi tudományosság előfeltételei és 
melyek nálunk még sincsenek meg. 

E tekintetben még a keleti egyházak is meg-
előznek minket, legalább is külföldön. 

Az orosz theologiai íőiskolák 1868-iki sza-
bályzata hangsúlyozza többi között az autonó-
miát és a fizetésrendezésnél a nagy kulturális 
szempontot. Az 1884-iki szabályzat a tanári kart 
négy kategóriába sorolja: rendes, rendkívüli ta-
nárok, docensek és lectorok. Rendes tanár csak 
theologiai doktor lehet, rendkívülitől a magis-
ter fokozatot kívánják meg. 

Van akadémiai tanács a könyvtár számára 
rendelendő könyvek kiválasztására. 

S ezt az oroszok a protenstánsoktól tanul-
ták meg, és ennek köszönhetik, hogy minden szak-
ban európai hirü tudósokat mutathatnak fel. 
(Palmieri: La Chiesa Russa.) 

Ezekből mindenki meggyőződhetik, hogy 
theologiai főiskoláink jelenlegi állapota nem olyan 
milieu, hol igazi tudományos munka kelhet ki. 
Ez csak kivételképen történik meg. Itt segíteni 
kell. 

Előttünk áll az osztrák példa. Ausztriában 
a legkielégítőbb módon rendezték a zilált álla-
potokat. Nem szabad nekünk sem nyugodnunk 
mindaddig, míg eredményt nem érünk el. 

ÄNGSTER JÓZSEF és FIA 
orgona- és harmonium-íiyár, PÉCS. 

O O Alapíttatott : 1867. évben. O O 
A bpesti Bazilika nagy orgonájának épitői. 

Csak első dijakkal kitüntetve. 
Pécsi orsz, kiállításon legelső díjjal, állami aranyéremmel kitüntetve. 

Ajánlják kitűnő hangú és erős szerkezetű 
légnyomatu és elektromos berendezésű 

ORGONÁIKAT 
a legjutányosabb árak mellett, művészies 
kivitelben, o o o Raktáron kitűnő hangú 
harmoniumok minden nagyságban. 
Elektromos fujtató készülékek. Árjegyzéket kívánatra ingyen. 



'28. szám. R E L I G I O 
675 

II. AZ Ö R Ö K V Á R O S B Ó L 

A római Konstantin-ünnepségek bezárása. 
A Konstantin-ünnepségeket Rómában dec. 6., 7. és 
8-án t r iduummal zárják be, amely a S. Maria Maggiore 
bazilikában fog lefolyni. A «Salus populi Romani» 
(«Rorghesiana») nevű csodás Mária-képet köztiszteletre 
fogják kitenni három napon át. Minden nap szent 
beszéd lesz, december 8-án pedig Vannutelli Vincenzo 
bibornok, a bazilika arciprete-je, mint külön pápai 
delegatus, fog a bazilikának a pápa részére fenn-
tartott főoltáránál misét pontifikálni. 

Ezzel véget ér a római Konstantin-jubileum. 
Az ezen év elején megállapított nagyszabású program-
ból csakis két pontot nem valósítottak meg: az egyik 
lett volna a Szent-Péter-bazilikában tartandó ünne-
pélyes «cappella papale», amely a Szentatya beteg-
sége miatt maradt el; a másik pedig a Monte Cavo 
tetején egy monumentál is keresztnek felállítása lett 
volna, amelyet a terület tulajdonosának ellenállása 
hiúsította meg. 

Zarándoklatok még folyton érkeznek Rómába és 
a Szentatya azokat a már máskor leírt módon szokta 
tömegesen fogadni. 

Az olmütz-i zarándokok fogadtatása a 
Vatikánban. A Szentatyának ez év tavaszán lefolyt 
súlyos betegségéből való felépülése óta most hétfőn, 
november 11-én, történt először, hogy a Szentatya 
nagyobb zarándoklatot külön és pedig a Vatikán 
belső termeiben fogadott. Ezen kegyben a Bauer 
Ferenc biboros, olmützi érsek vezetése alatt álló 
morva zarándokok (250 zarándok) részesültek, kiket 
a Szentatya november 11-én délben fogadott a Va-
tikánnak konzisztórium-termében («Sala del Concis-
toro»). A Szentatya kíséretével a terembe érkezvén, 
Bauer bibornok latin beszédben üdvözölte a Szent-
atyát, ki erre hasonlóképen latin beszédben válaszolt, 
amelyet azután Bauer biboros morva nyelven tolmá-
csolt a zarándokoknak ; ennek végeztével a Szent-
atya áldását adta a zarándokokra. 

X. Pius pápa szobra az új catanzaro-i 
szeminárium előtt. A Szentatya által a calabriai 
egyházmegyék részére Catanzaro-ban saját költségén 
emelt tartományi szeminárium (seminario regionale) 
előtt levő hagy téren a legközelebb felállítják X. Pius 
pápának carrara-i márványból készült szobrát, ame-
lyet Cesare Aureli commendatore, római szobrász-
művész készített, ugyanaz, aki a Szent-Péter-bazili-
kában álló De la Salle St. János szobrot alkotta. 

Az új szobor a Szentatyát másfél életnagyságban 
és állva ábrázolja, amikor áldásra emeli jobbját, bal 
kezében a «De seminariis» kibocsátott enciklikáját 
tartva. A szobor talapzatán egy bronzlapon e felírás 
áll: «Grati animi caussa Calabri.» 

A szobor költségeit gyűjtés útján hozták össze; 

a gyűjtő-bizottság tagjai a calabriai püspökök és 
más előkelő egyházi és világi személyiségek. A gyűj-
tésnek fő vezetője Di Maria Péter catanzaro-i püs-
pök volt. 

A szobrot a napokban tekintette meg De Lai 
bibornok, a catanzaro-i püspök kíséretében, a mű-
vésznek műtermében. Az elszállítás a jövő héten tör-
ténik; az ünnepélyes leleplezés december 8-án lesz. 

Nathan sindaco és a római községtanács 
lemondása. Nov. 8 -án— a többségi párt értekezle-
tén —jelentette be Nathan polgármester,hogy a község-
tanács legközelebbi ülésén (nov.ll—12.) a községtanács 
többségi pártjához tartozó tagok be fogják adni le-
mondásukat. Nathan ennek bejelentésekor azt mon-
dotta, hogy a lemondásra nem a római legutóbbi 
választások kényszerítik, mert hiszen az öt római 
kerület közül három a római községtanács többségi 
pártjával rokonszenvező képviselőt választott. (Bacelli, 
úgy látszik, a kormánypártnak balparti töredékéhez 
tartozik, Bissolati és Barzilai pedig, világos, hogy 
kedves emberei a blokknak.) A november 2-iki két 
pótválasztáson, az igaz, olyan többség nyilatkozott 
meg, amely a városi többségi párttal szemben ellen-
séges lábon áll, de erre nem kell túlságos súlyt vetni, 
mert abszurditás volna már is azt mondani, hogy Róma 
egész választóközönségének többsége klerikális lett. 
Ezt a két pótválasztást egyébként is meg akarják 
támadni. A községi választásoknak egyébként a poli-
tikai választások nem prejudikálhatnak, mert hiszen 
a Rómában lakó állami tisztviselőknek községi vá-
lasztói joga Rómában van, míg politikai választó-
jogukat számosan (e választáson 18.000-en) Rómán 
kívül levő kollégiumokban gyakorolták. A község-
tanács többségi pár t ja tehát, -mondja Nathan, gyen-
gédebb tekintetekből akar lemondani, mert úgyis 
most kellett volna lenniök a municipális választá-
soknak, ha a kormány kegyelme nyolc hónappal meg 
nem toldotta volna a mostani municipialis képvise-
letek mandátumát . A községtanács többségi tagjai 
mégis nem tartanák delikát dolognak az utolsó pil-
lanatig megtartani a községi intéző hatalmat ; hadd 
legyen a községi választások alkalmával a községi 
választók tömege teljesen szabad választójogának 
gyakorlásában és ne feszélyezze őket az eddigi több-
ségi párt jelenléte a kapitoliumon. Nathan Róma 
büszkeségének mondja azt, hogy a legutóbbi hat éven 
át a demokratikus pártok kezében voll a községi 
közhatalom, amely pártok nyugodtan nézhetnek vissza 
a hat éven át teljesített munkájukra . 

Nathan ezután otthagyta az értekezletet, amely 
többeknek hozzászólása után szótöbbséggel azt hatá-
rozta el, hogy a többségi tanácsosok beadják lemon-
dásukat, de a különféle bizottságokban és jótékonysági 
intézetekben megtartják helyeiket. 

Érdekes volt Susi szocialista felszólalása, aki a hata-
lomtól való visszavonulást ellenezte, mert a lemondás 
után a királyi biztosság fogja a dolgokat intézni, 
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a biztosság pedig már egymagában is gyanút képes 
kelteni az eddigi többségi gazdálkodás megbízható-
sága iránt. Canti radikális pedig ellenkezőleg a le-
mondás mellett azzal érvelt, hogy épen a hatalomhoz 
való görcsös ragaszkodás kelthetné fel ezt a gyanút 
még a közönségnek a blokkal rokonszenvező részé-
ban is, ami azután az 1914. évi községi választásokig 
előidézhetne egy még az eddiginél is nagyobb el-
fordulást a demokráciától. 

Denique Nathan és társai vesztüket érzik és még 
idejében meghátrálnak. Szerencsés utat kívánhatunk 
nekik. 

A Rota köteléki Ítélete egy új-pomerá-
niai házaspár ügyében. A Rota Romana, mint 
második fórum, f. é. április 30-án megerősítve az 
első fórum ítéletét, súlyos félelem cimén érvényte-
lennek nyilvánította a To Bai Jenő és Ja Mamale 
Róza közt 1900. évben kötött házasságot. 

A menyasszonyt a vőlegény rokonai, új -pome-
rániai szokás szerint, megvásárolták a leány szülei-
től ; és a leány az esküvő előtti napig soha sem 
nyilatkozott arról, hogy ő is akar To Bai-hoz nőül 
menni ; a kopulácionál is eleinte nem felelt a misz-
szionárius kérdésére, és csak mikor ez megfenyegette, 
hogy nem felelés esetében nem köthet házasságot, 
bizonyos artikulátlan hangot hallatott, amivel a leány 
a beleegyezést akarta, bár félelem hatása alatt, ki-
fejezni, és a misszionárius is ezt a hangol akkor a 
beleegyezés kifejezésének tekintette. A fő bizonyíték 
a menyasszony vallomásából volt meríthető, mert ő 
a per folyamán bevallotta, hogy ő nem tudta, hogy 
ő, miután megvásárolták őt, szabad a házasságot 
illetően, és épp azért ő félelemből saját rokonaitól, 
férje rokonaitól, a világi bírótól, aki veréssel is fe-
nyegette, és a misszionáriustól, és kényszerűség-
ből nyilvánította ki beleegyezését. A nőnek ezen 
vallomását a kihallgatott tanuk, főleg az említett vi-
lági biró és a misszionárius, megerősítették. Más rész-
ről pedig az is beigazoltatott, hogy együttlakás 
vagy a házasélet felvétele által sem lőn e házasság 
érvénytelensége szanálva, ez utóbbi már azért sem, 
mert mindkét fél vallomása szerint a házasság «non 
consummatum» maradt. A Rota még hozzáteszi, hogy 
a Rota szabályai szerint missziós vidékek lakóinak 
házassági pereiben nem érhető el olyan fokú bizo-
nyosság, mint más vidékek lakóinak pereiben. 

Ezen per az új-pomerániai apostoli helynöknél 
folytatott elsőfokú (a házasságot érvénytelennek nyil-
vánító) ítéletnek hivatalból való felebbezése folytán 
került a Rota elé. 

Az ítéletet az Acta Ap. Sedis legújabb (16-ik) 
száma közli. 

A római blokk kidobja a hajójából a neki 
kellemetlen «Jónás»-t. Eddig a Capitolium-on 
egy blokkban egyesülve uralkodtak a radikálisok a 
szocialistákkal és republikánusokkal. Most azonban, 
amikor a blokk-féle községtanács lemond, a blokk-

nak túlnyomó többsége a jövő évi választásokra való 
tekintettel kellemetlennek kezdi érezni a szocialis-
tákkal és republikánusokkal való szövetkezést, mert 
a most lefolyt válásztásoknál épen ezen pártok 
provokálták a nacionalista tömörülést. Azért hangok 
hallatszanak, hogy a blokk ne menjen ugyan szét, 
de a szocialistákat és a republikánusokat zárják ki. 

A szocialisták lapja, az Avunti, ezzel szemben 
kijelenti, hogy a szocialisták maguk sem kérnek a 
blokkból, hiszen ők már a mult évi augusztus óta 
külön váltak a blokktól és mint ellenzék foglaltak 
állást a Capitoliumon. 

A római főbb lapok közül a Giornale d'Italia és 
a Messagge.ro dicshimnuszokat zengtek a blokkpárti 
Giunta hét évi működéséről, míg a Tribuna rámutat 
a mult pénteki értékezleten elhangzott beszédeknek 
ellenmondásaira és eltakarni kívánt, de nagyon is 
átlátszó célzataira. 

III. TUDOMÁNYOS CIKKEK, 
e/3 <*> KÖZLEMÉNYEK, ÉRTEKEZÉSEK 

Sémi tanulmányok, n . k ö z iemén y . 

2. A zsidóság mint sémi néptörzs. 
Irodatom. Bertram, Comparatio grammaticae hebraicae et 
aramaicae atque adeo dialectorum aramaicorum inter se. 
Genevae, 1574. — Ludovicus de Dieu, Grammatica linguarum 
orientalium, Hebr. Chald. et Syr. inter se collatarum, Lug-
duni Bat. 1628. — Hottinger, Grammatica quatuor linguarum, 
Hebr. Chald. Syr et Arab, harmonica, Turici, 1659. Etymolo-
gicum Orientale, lex. harmonicum heptaglottum. Turici, 
1664. — Castellus, Lexicon Heptaglottum. Londonii, 1669. 
2 k. — Nicolai, Hodegeticum orientale, Jenae 1670. — Schul-
tens, Origines hebraicae, Frankf.-Leiden, 1724—38. Velus et 
via regia hebraizandi, Leiden, 1738. — Renan, Histoire géné-
rale et système comparé des langues sémitiques, Paris, 
1858. — Noeldeke, Untersuchungen zur semitischen Gramma-
tik, Leipzig, 1883—4. Die semitischen Sprachen, 1887. Bei-
träge z. sem. Sprachwissensch. 1904. Neue Beiträge, 1910. — 
Wright, Lectures on the Comparative Grammar of the semi-
tic Languages, Cambridge, 1890. — Barth, Vergleichende gram-
matikalische Studien, Leipzig, 1887—90. Die Nominalbildung 
in den semitischen Sprachen 1891. Sprachwissenschaftliche 
Untersuchungen zum Semitischen, 1907. Etymologische Stu-
dien zum Semitischen, 1903. — Lisnmern, Vergleichende Gram-
matik der semitischen Sprachen, Leipzig, 1898. — Brockel-
man, Grundriss der vergleichenden Grammatik der semiti-
schen Spachen, Berlin, I. 1907—8., II. 1911—13. — Bauer, Die 

Tempora im Semitischen, Leipzig, 1910. 

A Genesis 10. fejezete szerint Noénak három fia 
volt: Sem, Chám és Jáfet. Jáfettől származnak Kis-
Ázsia, a Balkán és Földközi-tenger szigeteinek lakói, 
Chámtól a phoeniciai tengerpart és Eszakafrika népei, 
Semtől az assyrek, elamiták, az arámiak s az Arab 
félsziget törzseinek nagy része. Mivel pedig Ábrahám 
a zsidók ősapja Arpakesad ut ján szintén Sem utódai 
közé tartozik, a Genesis nemzetségtáblájának adatai 
alapján nem volt nehéz megállapítani, hogy a zsidók, 



'28. szám. RELIGIO 
677 

arámiak és arabok egymással rokon népek és nyel-
vük is közeli rokonságban áll egymással. 

Jehuda ibn Qorais már a X. században vitatta 
az arab és a héber nyelv rokonságát. Midőn 1555-
ben Wittmanstadius az újszövetség régi szyr fordí-
tását a Pesíta-t kiadta, a nyelvészek figyelme az arámi 
felé fordult, amelynek nyelvtanát Bertram már 
1574-ben hasonlította össze a héberrel. A XVI. és a 
XVII. században megjelent nagyszabású Polyglották 
révén e kérdés egyre aktuálisabbá lőn, úgy hogy a 
XVII. század második felében egész sereg nyelvtan 
és szótár jelent meg, melyek nemcsak a héber, arab 
és arámi, hanem az időközben ismertté vált aethiops 
nyelv grammatikáját és szókincsét tették beható 
összehasonlítás tárgyává. E nyelvek összehasonlító 
tudományának váza már a XVII. század végén tel-
jesen készen állt és jóval megelőzte az indogermán 
nyelvek összehasonlító tudományát, amelynek csak 
a mult század elején Bopp vetette meg alapját. 

A XVIII. század első felében a sémi nyelvek 
összehasonlítása a hollandi Schultens révén kissé 
ferde irányba terelődött. E tudós ugyanis az arabot 
tartva e rokonnyelvek legrégibb tagjának, a héber 
nyelvkutatás alapjául az arab nyelvtant és szótárt 
választotta és az ismeretlen, avagy bizonytalan jelen-
tésű héber szavakat az arab nyelv segítségével hatá-
rozta meg. Schultens módszere talán nem is volt 
olyan helytelen, mint azt mai napság a babyloniai 
nyelvkutatás hatása alatt sokan gondolják. Annyi 
mindenesetre igaz, hogy ő is, követői is az arab 
nyelv jelentőségét a biblia értelmezésénél erősen túl-
becsülték. 

Ebben a korban a hébert és a vele rokon nyelv-
csoportokat «keleti nyelveknek» nevezték ; innen van, 
hogy egyetemünkön az arámi és az arab nyelvet 
előadó paptanár «orientalium l iuquarum professor» 
címét viselte. Ezen tágas voltánál fogva nem épen 
szabatos elnevezés helyett a XVIII. század vége felé 
a «sémi nyelvek» neve jött divatba, amely Schlözer-
től vette eredetét (1781) és Eichhorn révén lett köz-
keletűvé. 

Az új név forrása a Genesis nemzetségtáblája 
volt ; de mivel a Genesis X. fejezete nem philologiai, 
hanem politikai szempontok szerint osztályozza az 
egykorú népeket, nem egészen találó. A Genesis pl. 
a phoinikiaiakat Chám utódai közé sorozza és pedig 
azért, mert Phoinikia valamikor Egyptoninak, a cha-
miták törzshazájának politikai dependance-át képezte, 
dacára annak, hogy Phoinikia lakói a héberrel csak-
nem teljesen azonos nyelven beszéltek. Viszont az 

elamitákat a sémi népek közé iktatja, nem nyelvük 
miatt, amely a kaukázusi nyelvekkel rokon, hanem 
egyszerűen azért, mivel ;Elam valaha Assyria és 
Babylon fenhatósága alatt állott. Midőn tehát sémi 
nyelvekről beszélünk, ezt az elnevezést nem szabad 
egészen a Genesis 10. fejezetének értelmében vennünk. 

Sémi nyelvek alatt ugyanis bizonyos rokon 
nyelvcsoportok élesen körülhatárolt kategóriáját ért-
jük, amelyek sajátos szerkezete élesen elüt úgy az 
indoeurópai, valamint a sárga és fekete faj népeinek 
nyelveitől. 

A sémi nyelvek közös és jellemző tulajdonsága 
az, hogy a beszéd fogalmai a szavak mássalhangzói-
hoz, az ú. n. gyökökhöz, radikálisokhoz fűződnek; a 
magánhangzók arra valók, hogy a gyökhöz tapadó foga-
lom állapotát, cselekvését, a cselekvés idejét és módját 
jutassák kifejezésre. A gyökök mássalhangzóinak száma 
rendesen három, ezeket radikálisoknak szoktuk nevezni, 
s ezt a sémi nyelveket uraló jelenséget iriconsonan-
tismusnak. A sémi nyelvek hangtanát a torok- és 
sziszegőhangok nagy változata jellemzi. A főnévnek 
három esetragja van : alany-, tárgy- és tulajdonító 
eset, melyek azonban a későbbi nyelvfejlődés folyamán 
javarészben elkoptak. A főnév a többesben külön 
végzettel bír, azonkívül pedig személyes birtokrago-
kat vesz fel. Az igeidők száma mindössze kettő; ezek 
közül az egyik a befejezeti cselekvés kifejezésére 
szolgál és személyes végragokat vesz fel, a másik a 
be nem fejezett cselekvést fejezi ki elő- és végragok 
segítségével. A sémi igeragozás plasztikus kifejező 
erejét az igealakok nagy számától kapja, amelyek az 
alany cselekvő, vagy szenvedő állapotát, a cselekvés 
intenzitását, műveltető, avagy visszaható voltát ju t -
tatják kifejezésre. Jellemző továbbá az igei állítmány 
helyzete, amely eredetileg a mondat élén állt. A mon-
datfűzés kezdetleges : eredetileg mellérendelő volt, az 
alárendelt mondatok fűzése későbbi nyelvfejlődés 
eredménye. 

A sémi nyelvek beosztása még mai nap is vitás 
kérdés. A nyelvészek javarésze a sémi nyelveket két 
főcsoportra osztja: keleti és nyugati csoportra. 

A keleti csoportnak egyetlen képviselője az ú. n. 
akkad nyelv, a mezopotámiai ékiratok sémi nyelv-
járása. Nevét Agadé, Sippar ikervárosa, a Mezopotá-
miába telepedett szemiták legrégibb főhelye után kapta. 
A régibb nyelvészek asszyr-nak, vagy babyloniai nyelv-
nek nevezték; mai nap azonban tudjuk, hogy a benn-
szülöttek maguk akkad-nak nevezték. Szókincse a hé-
beréhez igen közel áll, viszont nyelvtana talán inkább 
az arabra emlékeztet. Jellemző sajátsága az, hogy 

Hemopatiai gyógyintézet Asthma, köszvény, görvélykór, idült és nehéz szív-, 
gyomor-, máj-, vesebajok és súlyos idegbajok (para-
lysis, tabes, álmatlanság) gyógyítására berendezve. 

M ( . „ „ , . , „ . . . _ Bejáró betegek részére. Mérsékelt árak. Bevált, ki-
Budapesf, V., Vaci-keruf 18. sz. I. = = = = = próbáit kezelés .< -
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Mezopotámia nem-sémi őslakói, a sumirek nyelvének 
behatása alatt torokhangjainak egy részét elveszítette és 
sok sumír kölcsön szót vett át, melyek részben más 
sémi nyelvekbe is eljutottak. Ilyenek pl. é-gal tem-
plom, ê-kur szentély, parcik a templom cellája, gu-za 
szék, trónus, ma-da ország, ab-zu óceán, en-gar pa-
raszt és több más. 

Az akkad nyelv őshazája Északbabylonia, vagy 
pontosabban Bábel vidéke, onnan terjedt el észak 
felé Assyriában és kelet felé Syriában. Volt idő, mikor 
Kana'an fejedelmei egymás között és hûbériirukkal, 
az egyptomi fáraóval akkad nyelven, agyagra írt 
ékiratos leveleket váltottak, amint azt Középegyp-
tomban, El-amarnd-ban talált lelet mutatja, amely 
IV. Amen-liotep fáraó egykori levéltárának részét 
képezte a Kr. e. XIV. században. Az akkad nyelv első 
irott maradványai a Kr. e. III. évezred elejéről valók. 
Holt nyelvvé a Kr. e. VI. században lőn, de azért 
ismerete még a Kr. e. I. században sem veszett ki 
teljesen, amint az a berlini múzeumban őrzött régi 
sumír-akkad hymnuszok kolophonjaiból nyilvánvaló.1 

A nyugati szemiták nyelvjárásai két nagy cso-
portra, egy északi és egy déli csoportra oszlanak. 
Az északi csoportba tartozik a kanaanita (héber) és 
az arámi, a délihez tartoznak a különböző arab táj-
szólások s az aethiops nyelv. 

Az északi csoport legfontosabb képviselője a 
héber, az ószövetségi szentírás nyelve, melyet ez ok-
ból a zsidók EHpn pob «szent nyelvnek» neveznek. 
Tévedés volna azonban azt hinni, hogy ez a nyelv 
csak a maroknyi zsidóság sajátja lett volna. A Föld-
közi-tenger keleti partvidéke mentén legnagyobb 
kiterjedését a Kr. e. XV. században érte el, amikor 
a Tell-amarnai levelek tanúsága szerint az alexan-
drettai öböltől egészen az egyptomi határ közelében 
levő Nahr el-àarîs-ig széltében beszélték. A héber 
volt Palesztina legrégibb sémi lakóinak, a kana'ni-
táknak anyanyelve. Tőlük vették át Ábrahám utódai, 
nemcsak a zsidók, hanem a velük rokon Ammoni-
ták, Moabiták és Edomiták is. 

Ugyanezt a nyelvet beszélték a kanamitákkal 
rokon phoinikiaiak is, akiknek nyugat felé szakadt 
rajaik révén e nyelv egy kopottabb alakja, a pún 
nyelv a Földközi tenger nyugati medencéjében is 

1 Reisner, Sumerisch-babylonisclie Hymnen. Berlin, 1896, 
XI. köv. 11. 

erősen elterjedt és legnagyobb kiterjedését a Kr. e 
III. század elején, az első pún háború előtt érte el, 
amidőn nemcsak Északafrikának nyugati részében 
beszélték, hanem az aragoniai partvidéken, Dél-
Franciaországban és Szicíliában is, egyszóval minde-
nütt, ahol a hatalmas Karthagonak gyarmatai voltak. 
A második pún háború idejében még a rómaiak 
fiile is hozzászokott e «barbár» nyelvhez. Plautus 
Poenulusában terjedelmes pún párbeszédeket hozott 
színre a rómaiak mulattatására. A pún nyelv hatása 
a klasszikus nyelvek szókincsében is kimutatható ; 
illatos anyagok, fűszerek és mézgák latin és görög 
elnevezései nagyobbára phoeniciai eredetűek, így pl. 
ÀijBavoç — n:nb t ömjén ; balsamum = DÍan balzsam; 
galbanum n:nbn egy mézganemű gyógyszer, amely-
ből llastromokat csináltak; cassia = m p illatszer; 
cynamonum = fifflp fahéj. A phoinikiaiak voltak ugyanis 
az ókor droguistái. 

Míg nyugaton a pún nyelv Karthago bukását 
jóval túlélte és még a vandalok betöréséig sem ve-
szett ki egészen, addig a héber nyelv Eszakszyria 
belsejében már a IX. században az arámi nyelvnek 
engedte át helyét. Mikor Nabukadrezár, bábeli király 
586-ban a zsidókat számkivetette, a héber nyelv 
Palesztinában is kiment a használatból és lassacs-
kán holt nyelvvé lőn. Aránylag legtovább még Tyrus 
és Sidon, valamint a phoinikeiek egyéb régi kikötő-
városaiban tartotta fenn magát és csak a hellenista 
korban, a görög nyelv rohamos terjedése következ-
tében ment ott is veszendőbe. 

Az arámi nyelv, amelyet Jeruzsálem pusztulása 
után a zsidók a héberrel felcseréltek, az utóbbival 
erősen rokon nyelvjárás. Körülbelül úgy viszonylik 
hozzá, mint az olasz nyelv a románhoz. A héber 
ugyanis a névelőt a főnév elé teszi, az arámiban a 
főnév végére kerül. E nyelv a X. századtól kezdve 
az Orontes völgyében terjedt el legelőször az Ará-
biából odatelepedett arámi törzsek révén. Utóbb az 
Eufrát északi folyása mentén honosodott meg, végül 
pedig a VII. század elején Délmezopotámiában is 
elterjedt. A perzsa birodalom terjeszkedése követ-
keztében a perzsák szolgálatában álló zsidó és arámi 
zsoldosok Egyptomba is elhurcolták. Syene városá-
ban a Nilus első kaíaraktája közelében néhány év 
előtt egész sereg arámi nyelven írt papyrnstekercset 
fedeztek fel, amelyek az oda telepített zsidó katonák 
adásvevési szerződéseit, adósleveleit és istenük lem-
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ploma ügyében a perzsa hatóságokhoz beterjesztett 
beadványait tartalmazzák. 

Az arámi nyelv ismét két nyelvjárásra oszlik : 
keleti és nyugati arámira. 

Nyugatarrími (régibb tankönyekben «káld») alatt 
azt az arámi tájszólást értjük, amely az Eufrát folyó-
tól nyugatra Szyriában és Palesztinában volt honos. 
E nyelv legfontosabb irodalmi termékei az ú. n. 
Targumok, vagyis a biblia parafrazáló értelmezései, 
melyek Dániel, továbbá Ezdrás és Nehemiás köny-
veinek kivételével az összes szent iratokra kiterjesz-
kednek. Ezek közül legrégibb Onkelos Targuma 
Mózes öt könyvéhez, amely még Kr. u. első század-
ban készült. Minthogy a Targumok szerzői zsidók 
voltak, egyes tudósok a Targumok nyelvét zsidó-
aráminak is nevezik ; ez az elnevezés azonban hely-
telen, mert hiszen ugyanezt a nyelvet a szyriai és 
palesztiniai keresztények is nemcsak beszélték, ha-
nem művelték is, amint azt a Szent Katalin-kolos-
torban (a Sinai-hegy tövében) és a Damaszkusban 
felfedezett lectionariumok és liturgikus művek töre-
dékei bizonyítják.1 Ezek ugyan szyr betűkkel íród-
tak, de nyelvük a targumokéval csaknem teljesen 
azonos. 

A keletarámi nyelv hazája az Eufráttól keletre 
volt Mezopotámiában. Különböző tájszólásai közül 
legfontosabb a régente szyr-nek nevezett edessai 
nyelvjárás, amelyet az ottani keresztények emeltek 
irodalmi nyelv színvonalára. Hatalmas irodalma főleg 
egyházias és bölcseleti műveket ölel fel. 

A keletarámival rokon a bábeli talmud legnagyobb 
részének és a ma/írfeizs-oknak nyelve is; az utóbbi 
egy félig pogány, félig gnosztikus szektának a neve, 
amely a Tigris és Eufrát összefolyásának vidékén 
honos. Nevét a manda szótól nyerte, amely tudást, 
yvôjacç-t jelent. A mandeusok nyelvjárására jellemző, 
hogy a régi akkad nyelv behatása alatt torokhang-
jait csaknem teljesen elveszítette. Ilyen különben a 
szamaritán nyelv is, amely Sichern és Samaria vidé-
kén, az assyr uralkodók által odatelepített kuthai gyar-
matosok kevert vérű utódai között keletkezett. 

Az arámi nyelvek virágzási kora egészen az 
islam elterjedéséig tartott, vagyis a VII. század köze-
péig. Az arabok előnyomulása s az arab nyelv roha-
mos terjedése következtében mindinkább teret veszí-
tett és csakhamar holt nyelvvé lőn. Ma már csak 
néhány faluban használatos az új-szyr, a réginek 
korcsa: Damaszkus vidékén, Ma'lűlaban, Aleppo kör-
nyékén s az Urmia-tó partvidékén. A régi szyr csak 
épen egyházi használatban maradt meg, mint litur-
gikus nyelv. 

1 Smith-Lewis, Codex cliniaci rescriptus. Fragments of 
sixth century Palestinian Syriac texts of the Gospels. Cam-
bridge, 1909. — Gwynn, Remnants of the Later Syriac Ver-
sions of the Bible. 1909. — Margoliouth, The Liturgy of St. 
Nile. 1896. E nyelv szótárát Schulthcss állította össze Lexicon 
syropalestinum e. a. 

Az arab nyelv említésével eljutottunk a dél-sémi 
nyelvekhez, amelyek az északi szemiták nyelvétől 
ügy különböznek, mint a trópusi pálma a tama-
riszkustól. Ezek a legtörzsökesebb sémi nyelvjárások. 
Zengzetes hangtanuk, igealakjaik szinte kifogyhatat-
lan gazdagsága, klasszikusan egyszerű mondatfűzésük 
színpompás kifejezésmódjuk, óriási szókincsük mind 
olyan tulajdonságaik, amelyek e nyelveket, de külö-
nösen az arabot a formai tökéletesség legmagasabb 
fokán álló nyelvek közé emelik. 

A délsémi nyelvek keretén belül ismét csak több 
nyelvjárást különböztethetünk meg. Ezek közül a 
legfontosabbik az arab nyelv, a korán nyelve, amely 
az islam elterjedése folytán valóságos világnyelvvé 
lőn. Magától értetődik, hogy hatalmas térhódítása 
következtében mint népnyelv elveszítette egységes 
jellegét. Mai nap három nagyobb tájszólást külön-
böztethetünk meg benne: a marokkóit, az egyptomit 
és a szyrt. Mint irodalmi nyelv egészen a mai na-
pig megőrizte régies alakját és, bár az irodalmi 
nyelvet a népnyelvtől szinte áthidalhatatlan űr vá-
lasztja el, egységes voltánál fogva a sok részre sza-
kadt muszlim világnak legalkalmasabb szellemi ösz-
szekötő kapcsa. 

Az islám előtti korból valók Délarábia legrégibb 
írott emlékei : a mineusok, a szabeusok és himjari-
ták feliratai. Ezek nyelve az ethiopiai nyelvhez áll 
közelebb, amely az V. században lett irodalmi nyelvvé. 
Régies alakját geez-nek nevezik; újabb hajtásai az 
amhar-nyelv és a tigre. 

A sémi nyelvek felosztásának vázlata:1 

Nyugati csoport : Keleti csoport : 
— ; ; Akkad 

északi ag deli ag 
: '—;—; assyr babyloni 

{Rana'nita Arámi: arab ethiops 

Héber Nyugati arámi 
Pún Keleti arámi 

(szyr) 
Mandeus 
Szamaritán 

(Folytatjuk.) Kmoskó Mihály dr. 
Bölcseleti és dogmatikai relativizmus." 

II. közlemény. 

2. A pszichologizmustól nem sokban tér el a irans-
formizmus. Minden állandó fejlődésben van, az emberi 
megismerés is. Ez az általános átalakulás egykor azt 
eredményezheti, hogy az emberre nézve pl. 2 x 2 nem 
négy, hanem pl. öt lesz. Erdmann és Spitta az em-

1 E felosztás Hommel-\.ő\ ered. 1869 óta Schräder kez-
deményezésére a sémi nyelveket csakis északi és déli cso-
portra osztották. Ujabb nyelvészek közül Clay még ehhez a 
régibb beosztáshoz ragaszkodik s az akkad nyelvet az északi 
sémi nyelvek közé sorolja. (Amurru the Home of the Nort-
hern Semites, Philadelphia, 1909, 82 köv. 11.). A kérdés törté-
netét illetőleg 1. Hőmmel, Grundriss der Geographie und 
Geschichte des alten Orients, München, 1904, 75—86. 11. 
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beri gondolkodásnak megváltozásáról is beszélnek. 
A logikai törvények, feltéve, hogy gondolkodásunk 
ugyanaz marad, általában kötelezők. De azt kérdik, 
hogy van-e okunk gondolkodásunk lényegét változ-
hatatlannak mondan i? 

Paulsen azzal dicsekszik, hogy a bölcseleti és 
tudományos rendszerek felfogásában a dogmatikus 
megitélés helyébe a történeti megértésre való törek-
vés lépett. A nagy, uralkodó gondolkodási rendszerek 
(Aristoteles, Szent Tamás, Spinoza, Locke, Kant) 
szükségképeni alkotásai az emberi észnek; az észnek 
a vallási és politikai életkörnyezetnek megfelelően, 
a tudományos ismeretek történeti állása szerint, ilyen 
végső gondolatokat kellett termelnie a világról s a 
dolgok értelméről.1 Paulsen szerint tehát, ha Szent 
Tamás azt mondja, hogy Isten léte bebizonyítható, 
Kant pedig, hogy nem, mindkettő relative igaz, t. i. 
a tudományos ismeretek állása szerint. 

Paulsen dicséri a tudomány okosságát, hogy az 
abszolút igazságról lemondott ; a kath. egyháznak 
pedig szemére veti, hogy «a dogmatikus gondolkodás-
módnál megállott.» «S ez, mondja, a kath. egyház 
lényegéhez tartozik; ő bizonyos benne, hogy az 
abszolút igazság birtokában van, hogy az ő tanán 
kívül nincs igazság és üdv. Mivel nincs kettős igaz-
ság, egy tudományos és egy vallási, azért csak egy 
igaz bölcselet is lehet s ez az egyház által jóváha-
gyott filozofia.» Talán van kettős egyszeregy is; a 
másik így hangzik: 1 x 1 = 7 . Persze ez ellen gondol-
kodásunk egyelőre tiltakozik. «De in abstracto tud-
juk, hogy gondolkodásunk időben áll, s idővel fej-
lődik; s e tény elégséges alanyi előfeltétel ahhoz, 
hogy az előbbi rendszereket történetileg méltatni 
tudjuk.»2 

Paulsen szerint tehát nincs örök érvényű filozolia, 
etika, művészet, jog stb. «Die Wahrheiten, írja Ibsen, 
sind durchaus nicht so zählebige Mathusalems wie 
die Leute sich einreden. Eine normal gebaute Wahr-
heit lebt — sagen wir — in der Regel 17—18 Jahre, 
höchstens 20 Jahre, selten länger.» 

3. .4 tér- és időbeli relativizmus abban áll, hogy 
az igazságok a helyek és korok szerint változnak. 

Nincsenek mindenütt érvényes, nincsenek örök igaz-
ságok. «Hogy 2 x 2 mindenütt négy, az összes csilla-
gokon, a jelenben, a múltban, jövőben, mindenütt 
és mindig, örökön-örökké, mindez be nem bizonyí-
tott és be nem bizonyítható állítás; az ember olyant 
állít, amit egy ember sem tudhat.»1 Eszerint tehát a 
Marson pl. 2 x 2 = 5 , ezer év múlva a gyilkosság meg-
engedett volna. 

4. A pragmatista relativizmus. Alaptana ez: az 
az ismeret igaz, amely hasznos. S a legéletbevágóbb 
kérdésekre alkalmazzák ezen hasznosság-igazságtant. 
James szerint a vallási tanok megváltozásai jogosak 
és igazak, ha a szükségletekhez alkalmazkodnak; s 
a theologiának le kell arról mondania, hogy változ-
hatatlan igazságokat állítson fel. Ha ez az ismeret: 
van Isten, reám nézve hasznos, akkor reám nézve, 
relative igaz. De ha az ellentmondója: nincs Isten, 
hasznos, akkor reám nézve igaz, hogy nincs Isten. 

A relativizmust természetesen azok fogadják el 
legkönnyebben, akik az ismeretelméletben a szubjek-
tivizmus hívei. Az igazság fogalma és érvényértéke 
szorosan összefüggenek. Ha az igazság csak alanyi, 
akkor csak relatív lehet, mert az emberi igazság 
épen csak az ember számára érvényes. S mivel az 
emberek kor, faj, sőt egyed szerint különböző gon-
dolkodásúak, azért igazságuk sem lehet ugyanaz. Az 
igazság viszonylagos értékének minősítését nagyban 
előmozdítja a modern evolúció tana, melyet az em-
ber származására is alkalmaznak. Kutatás tárgyává 
teszik az emberi értelem eredetét, megfigyelik fejlő-
dését s megállapíiják változását. Az ésszel együtt 
maga az igazság is örökké változik. Maguk a gondol-
kodási törvények is az emberi gondolkodással lettek, 
s később, a fejlődés egy másik fokán, másoknak 
adnak helyet. A változó alannyal együtt a tőle függő 
igazság is örök levéssé lesz. 

De az igazság általános viszonylagosságát nem-
csak a szubjektivisták, hanem azok is hangoztatják, 
akik ragaszkodnak még az ismeretnek a tárgyhoz 
való viszonyához. Az említett okokon kívül ugyanis 
vannak még mások is, melyek a relativizmus mellett 
látszanak szólni. Ezeknél is érvényesül az a felfogás, 

Philosophia militans, 1901. 4. 1. 3 U. o. 5. 1. 1 Spitta i. ni. 61. 1. 
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harangok átszerelését Pozdech-
féle forgatható öntöttvas-ko-
ronára, esetleg forgatható ko-
vácsolt vas koronára. Kikopott 
csapok kicserélését stb. Készít 
fekvó' és álló harangvas-állvá-
nyokat jutányos áron. Költség-
vetéssel szívesen szolgál. Eze-
len kívül készít fúvókat, ko-
vács-tűzhelyeket, csigasorokat 
csigákat, emelőket, üllőket, 
satut stb. e szakba vágó mun-
kát. Jutányos árak, pontos és 

tisztességes kiszolgálás. 
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hogy a dolgok örök változásban vannak, azaz nem-
csak a megismerő alany, hanem maga az objektuma, 
az ismereti tárgy is folytonos változáson megy keresz-
tül. Ezt a változást az ismeretnek is követni kell. 
Nem vagyunk-e tanúi összes igazságaink bizonytalan-
ságának és változékonyságának? Évszázadok folya-
mán az emberiség ismeretei az összes ismereti ágak-
ban lényegesen megváltoztak. 

III. A relativizmus abból indul ki, bogy az igaz-
ság fejlődik, de nem egyenes vonalban, hanem 
megváltozik, igazságból — tévedés lesz. 

Ez a transformista evolúció azonban csak félteves, 
de nem valóság. De ha igaz volna is, az igazság még 
akkor sem volna egy, alakját folytonosan változtató 
figura. Bármennyire különbözzenek is egymástól az 
emberek, az ész lényeges tulajdonságai az egész 
emberiségben, úgy a természeti, mint a kulturné-
peknél, ugyanazok, a gondolkozási törvények is minde-
nütt egyformák. A megismerés általános törvényeit, 
elveit az emberek sem nem szerzik, sem nem öröklik ; 
adva vannak magával az emberi természettel. Ezt ki-
vánja az ellenmondás elve, mely szerint az igazság soha-
sem változó oly értelemben, hogy két ellentmondó 
itélet egyszerre igaz lehetne, unum idemque non potest 
simul et sub eodem respectu esse et non esse. Ezen 
tényt igazolja a mult és jelen. így tehát az emberi 
igazság lényegére nézve mindig ugyanazon vonások-
kal fog birni. Az ismeretek változhatnak, míg az 
igazság napja feljön, de ha feljött, akkor megmarad 
mindaddig, míg az ész lényege meg nem változik. 

A biologiai fejlődés elmélet hivei ugyan azt 
mondják, hogy az ősidőkben az emberi szellem 
lényeges változáson ment keresztül. Az állati lélekből 
fejlődött ki, s mielőtt ez megtörtént, megismerése más 
törvényeknek volt alávetve. De ha valóságnak tarta-
nok is ezt a fejlődést, a relativizmus semmit sem 
nyer vele. A gondolkodási törvények az emberre 
nézve nem érvényesültek, míg nem volt gondolkodó 
lény. De mihelyt azzá lett, a még ma is érvényben 
levő törvények életbe léptek, mert más gondolkodási 
törvények nincsenek. Mi világosan belátjuk azt, hogy 
ezeknek a törvényeknek nem csak az emberi, hanem 
minden gondolható értelemben s minden gondol-
kodásban érvényesülniük kell, mert önmagukban 
független igazságuk van. Az el nem gondolható, hogy 
igen és nem valamikor ugyanaz lehetne, hogy a rész 
valamikor nagyobb lehetne, mint az egész.1 

Amit eddigelé mondottunk, mindaz akkor is igaz, 
lia az igazságnak csak alanyi értéket tulajdonítunk. 
A valóságban azonban tárgyilagos értéke van. Az 
érzéki ismeret egy darab valóságot ragad meg, ha 
még oly kicsi is az. A fogalmak pedig valóban ér-
telmi képei úgy a konkrét dolgoknak, mint lénye-
güknek és tulajdonságaiknak. Igazi értelmi képmások, 
melyeket az ész alkotott, de a valóság alapján és 

1 Sawicki, Die Wahrheit des Christentums, 1911. 17. 1. 

után. Ha ez igaz, akkor az igazság független a meg 
ismerő alanytól és változásaitól. «Gibt es ein erkenn-
bares Sein ausser uns, so ist es dasselbe für alle 
denkenden und erkennenden Subjekte, und jeder, 
der das Seiende erkennt, muss in Beziehung auf 
denselben Gegenstand dasselbe denken. Ein Denken 
also, welches das Seiende erkennen soll, ist notwen-
dig ein allgemein gültiges Denken.»1 

Erre való tekintettel beszél a hagyományos fel-
fogás abszolút és változhatatlan igazságról. Ha egy 
ismeret megegyezik a valósággal, akkor ez a meg-
egyezés örök. A relativizmus az ellenmondás elvé-
nek téves alkalmazása. Mert «sub eodem respectu» 
szavakkal a tárgyon van valami megjelölve, nem 
pedig az alanyon. 
(Folytatjuk.) Wiedermann Károly dr. 

Az energetikai imperativus bölcselete. 
I. közlemény. 

I. A német monizmus Kantban kétféle bölcseleti 
s világnézeti törekvést különböztet meg. Egyrészről 
osztja Kant szubjektivizmusát, agnosztikus felfogását 
s független morálját, másrészről azonban elég sok 
metafizikát, dualizmust s hitet talál bölcseletében, 
hogy azt elitélje. Haeckel taxatíve nyolc pontban fel 
is sorolja Kant állítólagos monisztikus s dualisztikus 
ellenmondásait.2 Ostwald sincs vele megelégedve, 
elfogadja azonban a független morál eszméjét, melyet 
teljesen a biologiából, illetve a minden tudományok 
koronájából, az energetikából származtat s melyet Kant 
terminus technikusának, a categoricus imperativus-nak 
nyomán energeticus imperativus-nak nevezett el. 

Ostwald Vilmos az energetikai monizmus meg-
alapítója. 0 az anyag és szellem dualizmusát nem 
az anyag, hanem az energia monizmusában oldja fel. 
Következetesebb Haeckelnél, mert míg ez utóbbi az 
érző és vágyó anyagon kívül energiát s étert is kény-
telen elfogadni a monizmus egységének rovására s 
így valóságos trializmust hirdet, addig Ostwald nem-
csak a szellemet, hanem az anyagot is tagadja s csak 
egy valóságot fogad el : az energiát. Minden meg-
ismerésünk, minden működésünk — úgymond -— 
úgy történik, hogy érzékeink vagy átvesznek, vagy 
átadnak energiákat. Mi tehát egyebet, mint energiát, 
s máskép, mint energitikai úton, sem nem ismer-
hetünk, sem nem működhetünk. Az anyagból is csak 
a tömeg-, ellenállási, alaki, fénytani stb. energiákat 
ismerjük s csak érzékeink energetikai működésével. 

Tehát anyag sem létezik, az anyag csak a térben 
csoportosított s időben működő energiák komplexuma. 
Minden csak energia = munkaképesség.3 Nemcsak a 

1 Sigwart, Logik, I. 3. k. Tübingen, 1904. 8. 1. 
2 Welträtsel 176. lapján tabellát közöl «Die Antinomien 

von Immanuel Kant» címen. 
3 Monistische Sonntagspredigten. Leipzig, 1913. III. 71. 1. : 

«Alles, was wir von der Welt wissen, sind ihre energetischen 
Verhältnisse, und da die Materie auch zur Welt gehört, so 
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fizikai, de a szellemi s erkölcsi élet mindennemű 
megnyilatkozása is csak energiaátalakulás. Ezt az 
energiaátalakulást tanulmányozza az energetika, a 
legfőbb tudomány, melynek gyakorlati alkalmazása 
a kulturologia. 

Az energetika első törvénye az energia meg-
maradásának elve. Eszerint az energiának két alakja 
van : a szabad s a kötött energia. Szabad az, amely 
még más enei'giaalakot felvehet, mely munkát végezhet. 
Legfőbb szabad energia a nap hőkisugárzási energiája. 
Lekötött az, amely már elvégezte munkájá t s mely 
már vissza nem fordítható. Pl. az elillanó hő. E két 
energia mennyisége minden energiaátalakulásnál 
állandó. 

Az energetika második törvénye az elsőnek követ-
kezménye. A szabad energia nem egészen megy át 
más energiaállapotba. Az átalakulás nem tökéletes, 
az átmenetnél a szabad energiának nagyrésze úgy 
pereg le, hogy többé vissza nem fordítható előbbi 
helyzetébe. A leguruló kő hőt fejleszt ugyan, de ez 
a hő soha többé nem emeli fel a követ a hegyre. 
Ez az energia elillanásának törvénye: a lex dissipa-
tionis, a világfolyamat lepergő iránya : irreversibilitas 
naturae. 

A legnagyobb szabad energia, a nap is rendkívül 
tökéletlenül alakul át. A növény a nap kisugárzási ener-
giájának csak egy századrészét (Vioo) használja fel, 
99/ioo-része ellenérték, aequivalens nélkül tűnik el. Ha az 
ember szakszerűen műveli a földet, megfelelő kémiai 
anyagokkal növeli a növény recipiáló képességét, na-
gyobb eredményt érhet el ugyan, de mégis aránytalanul 
sok energia vész el, úgy hogy a növény a legtöké-
letlenebb energetikai gép. Az emberi gépek már 
jobbak. A gőzmotor a hő Vs-át képes felhasználni, 
2/s-a súrlódás, fáradt gőz, környezet melegedés alak-
jában elillan. Ez a 99%, 66°/o elillanó hő nem vész 
el ugyan végérvényesen, csak hasznot nem hoz, hanem 
eltűnik a világűrben, hol növeli a hőmérsék egyen-
súlyra való törekvést : az entrópiát. A hő a legolcsóbb 
s legtökéletlenebb energia. 

Ebből az következik, hogy az lesz a leghasznosabb 
gép, mely a felvett energiát legkevesebb veszteséggel 
tudja átalakítani, mely leggazdaságosabban tud bánni 

bleibt gar nichts anderes als der Schluss übrig, dass sie 
nichts anderes als eine ganz bestimmte, sich häufig wieder-
holende und dadurch charakterist isch in unserem Bewusstsein 
sich betätigende energetische Gesamtwirkung darstellt». 
Az energia fogalmát s az energetika elveit szakszerűen Die 
Energie (Leipzig, 19122) c. művében fejti ki. 

a kapott energiával. A dynamogépek már-már meg-
közelítik az ideált, amennyiben a mechanikai munka 
95°/o-át képesek elektromos energiává átalakítani. 

Az energetikának ez a második törvénye a világ-
mindenség minden jelenségében uralkodik, nemcsak 
a fizikai, hanem a szellemi s az erkölcsi világban is. 
Ha az energiaátalakulás mindig teljes és tökéletes 
lenne, akkor tulajdonképen mozgás sem volna lehet-
séges, mert tökéletes egyensúly, egyenlő mérlegi helyzet 
állana elő. Ha nincs mozgás, nincs idő, nincs élet; 
tehát az energia elillanása idézi elő s teszi lehetővé 
az életet. Minthogy azonban a szellemi energia nem 
egyéb, mint az anyagi energiából alakuló idegenergiá-
nak átalakulása, az energetikának ez a törvénye itt 
is uralkodik, sőt átmegy az «erkölcsi» életbe is.1 

Minthogy tehát mindegyik energia, úgy a fizikai, 
mint a szellemi nagyon haj landó az elillanásra, s 
csak kis részben alakul át használható energiává, 
arra kell törekednünk, hogy a meglevő szabad energiá-
val gazdaságosan bánjunk. Nem szabad ellenérték, 
aequivalens nélkül kibocsátani, nem szabad felesleges, 
hasznavehetetlen célokra fordítani, oly célokra, melyek 
semmiféle energiát nem produkálnak. Egy szóval az 
energetika második törvényéből következik az az 
energetikai parancs, energeticus imperativus, mely 
így szól : Vergeude keine Energie, verwerte sie = Ne 
pazarold el az energiát, hanem használd fel.2 

Ez a legelső és legfőbb gazdasági s erkölcsi 
parancs. Ez a parancs arra kötelez, hogy a bennünk 
felhalmozott energiát okosan, célszerűen, hasznosan 
használjuk fel. Nem szabad rendkívüli feladatokra 
pazarolni az energiát, nem szabad kedvetlenül, aka-
ratunk ellenére energiát kibocsátani, hanem meg 
kell várni a hangulatot, a kedvet, mert a kedvvel 
végzett munka könnyebb s eredményesebb. Nem 

1 «Wir kommen zu dem Schlüsse, dass die ganze Existenz 
nicht nur unseres physiologischen Lebens von dem Gesetz 
der Dissipation der freien Energie bestimmt ist, sondern 
dass auch unser gesamtes geistiges Leben bis zu seinem 
höchsten Verzweigungen gleichfalls unmit telbar auf der Tat-
sache der Dissipation der freien Energie, der Nichtumkehr-
barkeit alles Geschehens in der Welt beruht.» Monistische 
Sonntagspredigten II. 303. 

2 Der energetische Imperativ. Leipzig, 1912. 85. : «Diese 
Regel weist den Menschen an, die freie Energie so zweck-
mässig, d. h. so vollständig wie möglich in die angestrebten 
Zweckformen überzuführen und alle Einrichtungen beständig 
darauf zu kontrollieren und gegebenenfalls in solchem Sinne 
zu verbessern, dass die Menge der Zweckenergie, die aus 
einer gegebenen Menge freier Energie in roher Form erhalten 
wird, so gross, wie möglich wird». 

% M Ä P I «kI WüT M M Vil lamosóra é s toronyóra£yár : 

1TORONYQRAKATBtt,iaf,est v vziv"u,ca 321 
t- Budapest székesfőváros szerződéses torony— • I gyárt minden nagyságban, elsőrendű modern kivitelben a t 
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szabad oly célokra fordítani, melyek nem reálisak, 
melyek hasznot nem hoznak. Az oly tudomány, oly 
társadalmi akció, mely látható hasznot nem hoz, 
nem érdemli meg, hogy energiánkat rá pazaroljuk. 
Felesleges a történelem, mert nem tanít semmire, 
a történelmi helyzetek sohasem egyformák, haszon-
talan a metafizika, céltalan a művészet, legfeleslegesebb 
és legkevésbbé érdemli meg az energiát a vallás. 

A vallási igazságok energetikai úton meg nem 
ismerhetők, tehát nem is léteznek, nem reálisak. Ami 
pedig nem létezik, az energetikai hatást, hasznot sem 
nem tud hozni. Tehát mindenképen káros ezekre 
energiát fordítani.1 Ez az igazi energiapazarlás, pocsé-
kolás, melynek semmi haszna nincs. Az energetikai 
imperativus tehát csak igazi, hasznos célokat támogat, 
arra tanít, hogy az egyéni és társadalmi életet mennél 
boldogabbá tegyük, hogy minden akadályt, nehéz-
séget kiküszöböljünk. Ez pedig csak úgy lesz lehet-
séges, ha mindenki a szolidaritás elvét követi, mely 
azt mondja, hogy az egyén jóléte és boldogsága mások 
közreműködése nélkül nem érhető el. Nem társadalmi 
villongásakra, nem háborúkra, nem elkeseredett iro-
dalmi és esztétikai vitákra kell pocsékolni az energiát, 
hanem oly tettekre, melyekből az emberiségnek nagy 
haszna van. Az energetikai imperativus teremti meg 
a jólétet, boldogságot és erkölcsöt. 

Az energetikai imperativus teremtette meg a 
kulturát. Az ember eleinte csak saját izomerejét 
pocsékolta, és kevés eredményt ért el, később az 
állati izomenergiát, majd a víz, gőz, gáz, villám stb. 
energiáit hajtotta szolgálatába, megkímélte saját 
energiáit s mégis óriási eredményeket ért el. A technika 
tette kellemessé, boldoggá az ember életét, adott időt 
pihenésre, szórakozásra, szellemi tevékenységre, a 
technika szabadította fel a rabszolgákat, s ezáltal az 
emberszeretetet teremtette meg. Egyptom gúláit nem 
építették volna oly sok millió rabszolga vérén, ha a 
technika akkor fejlettebb lett volna.2 A technika s 
nem a vallás javítja a termőföld termését, dacol a 
természet mostoha körülményeivel. Ha szárazság 
van, nem imádkozni kell az esőért, hanem csator-
názást teremteni. 

Végeredményben tehát az energetikai imperativus 
1 «Können wir weder bezüglich des Himmels noch der 

Hölle irgend eine energetische Transformation nachweisen, . . . 
so werden wir die Annahme solcher Gebiete oder Existenzen 
ablehnen, indem wir erklären : sie haben keine Wirklichkeit 
und fallen infolgedessen durchaus ausserhalb des Rahmens 
des wissenschaftlichen Denkens . . . Da ihnen keine Wirklich-
keit entspricht, bedeutet jede Behandlung dieses Gedankens, 
als wären sie wirklichen Dinge, eine grobe Vergeudung von 
Energie.» Der energetische Imperativ 91. 1. V. ö. Monistische 
Sonntagspredigten I. 99. 

3 «Die Erhebung des Menschen aus einem Arbeitstier, 
das auf gleicher Stufe mit dem Ochsen steht, zu einem höheren 
Wesen, das frei über Energiemengen herrscht, die das viel-
tausendfache seiner eigenen mechanischen Kräfte betragen, 
ist ein ethischer Gewinn, den wir ausschliesslich der Technik 
verdanken.» Monistische Sonntagspredigten I. 95. 

teremt jólétet, varázsol a földre paradicsomot, meg-
szünteti a nyomort s a bűnt, neveli a szolidaritást 
s emberszeretet s emeli az erkölcsöket is. Mindaz, 
ami az energia elillanásának processusát hátráltatja, 
ami az energia célszerű felhasználását előmozdítja, 
jó, helyes, erkölcsös, az energetikai imperativus ellen 
elkövetett minden hiba oly nagy bűn, mely sohasem 
bocsátható meg. Mert az egyszer elpocsékolt energia 
soha többé vissza nem szerezhető. Ez az igazi Szent-
lélek elleni bűn, mely sem ezen, sem a másvilágon 
meg nem bocsáttatik. 

Ez röviden Ostwald energetikai monizmusának 
gyakorlati következtetése. Ezt hirdeti tudományos és 
népszerű műveiben, ezt ajánlja a Monistenbund tag-
jainak. 

Vizsgáljuk meg kissé, mik az energetikai impe-
rativus elfogadható tételei, vagyis igazságai s mik a 
tévedései. 
(Folytatjuk.) Madarász István dr. 

A Mária nevét megörökítő legrégibb ke-
resztény feliratokról. I. közlemény. 

IIa már Mommsen Tivadar, a klasszikus ókor 
történetének e kiváló művelője azt mondotta a spa-
latói első keresztény archäologiai kongresszus alkal-
mával 1894-ben, hogy a keresztény archäologia csak 
De Rossi nagyarányú felfedezései és irodalmi mun-
kálkodása révén emelkedett a tudományosság szín-
vonalára, mert eddig az csak a dilettantizmus bizony-
talan talaján mozgott; úgy ez a prófétia-számba 
menő mondás napjainkban még inkább beigazo-
lódott. 

E tudományszaknak alig százéves fennállása alatt 
már eddig is fontosabbnál-fontosabb adalékokat szol-
gáltatott a különféle theologiai disciplinák tüzetesebb 
megérthetőségéhez. Különösen a keresztény dogma-
tika és apologia vallhatja e vívmányokat magáéinak. 

E tudományszaknak rohamos kifejlődését maguk 
a kedvező körülmények segítették elő a legjobban. 
Amit a Róma körül elterülő katakombák, az észak-
afrikai és dalmáciai archäologiai ásatások, Gallia, 
Hispania, Németország és a Kelet gyűjteményei keresz-
tény emlékekben és leletekben féltve őriznek, alig 
egynéhány évtized szorgalmas munkájának gyümöl-
csei; s látva a különböző feliratok, festmények, szob-
rok, domborművek és kisebb leletek nagy tömegét, 
önkénytelenül is behatóbb, részletező, mélyebbre 
szántó stúdiumra serkentik az archáologiával foglal-
kozókat már azon oknál fogva is, mert a keresztény 
ember kíváncsiságát inkább érdekelheti a keresztény-
ség bölcsőkora, mint a távolabbnak látszó, klasszikus 
pogány korok története és emlékei. De meg azután 
manapság egy évtized alatt sokkal több kerül ezen 
emlékekből napfényre a rendszeres kutatások révén, 
mint annak előtte egy teljes század lefolyása alatt. 

Igen érdekes a különféle katakombákban s rokon 
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lelőhelyeken végzett ásatások azon eredményeivel fog-
lalkozni, amelyek a Mária-kultusz ősisége mellett a 
legjobban bizonyítanak. 

Ismert dolog ugyanis, hogy a legújabb korban, 
különösen Német- és Franciaországban támadtak egye-
sek, akik az összehasonlító vallástudomány nemes 
intencióit félreértve, a kereszténységnek ezen legszebb 
kultuszának őseredetiségét kétségbe igyekszenek vonni 
téves, rosszhiszemű, hamis okoskodásaikkal. 

Az alábbiakban e kultusz ősi voltát bemutatni 
igyekezem Mária nevének ősi használatából az első 
hat század ismert epigraphiai emlékeinek igénybe-
vétele mellett. 

Megjegyzendő azonban, hogy az említendő leletek 
nem ölelik fel azok teljességét, mert hiszen az ily 
kisebb tanulmány keretében lehetetlen. Az már a 
szakfolyóiratokba való. Hanem csak szemelvényeket 
közlök és csak azokat magyarázom behatóan, ame-
lyek e tárgynak illetve a jelen témának leginkább 
megfelelni látszanak. 

Az egész előadandó anyagot három részre osz-
tottam; az elsőben a sírfeliratokat, a másodikban a 
monumentális jelleggel bírókat és végül oly képeket és 
kisebb tárgyakat sorolok fel, amelyeken Mária neve 
világosan, félre nem érthető módon látható, s me-
lyeknek ősisége félreértést már eleve is teljesen kizár. 

I. S ír fe l iratok . 
Miután a mondottak szerint az első hivek sír-

feliratainak magyarázásával kezdjük tulajdonképeni 
fejtegetésünket, álljon mindjárt legelsőnek egy ilyen 
felirat, amely a szent Priscilla-katakomba legrégibb 
részeiből került napfényre. Az egyszerű loculus alakú 
sírban Rhodine van eltemetve, hozzátartozói e szava-
kat vésették a sírlapra: 

0 KYPIOC META COY (Dominus tecum). 

E szöveget látva, rögtön eszünkbe jut az angyali 
üdvözlet; de latolgatva ennek jelentését, egy sze-
mélyre is vonatkozhatik ez ilyen formában: Dominus 
tecum} 

1 Szórói-szóra igy alakul a szöveg: «Az Úr van te veled», 
úgy az eredeti, valamint a görög és latin szövegben hiányzik 
a verbum és ezért a Dominus tecum a legrégibb katakomba 
feliratokon a pax tecum, sipíjvTj a o í = b é k e legyen te veled, 
béke veled, jelentésével bir. 
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A legrégibb, Mária nevét megörökítő sírfelirat 
egy ifjú gyermekleánynak sírköve. 

Az a fiatal teremtés pedig, akit e névvel szólí-
tottak, egy ifjú vértanú, aki a Valerian-féle üldözé-
sek alatt 255, vagy 256-ban nyerte el hitének bátor 
megváltásáért a vértanúság pálmáját. Vele egyidejű-
leg szenvedett vértanúságot Adrias nevű édesatyja, 
Nion nevű bátyja és Hippolgtus nevű nagybátyja. 
Még mint pogányok Görögországból vándoroltak be 
az akkori kulturvilág fővárosába, Rómába. A szeren-
csés véletlen folytán új lakóhelyükön csakhamar 
megismerkedtek a keresztény tan mivoltával és az 
üldözések alkalmával elárultatva, maguk is áldozatul 
estek az üldözéseknek. Kihűlt tetemeiket a hitközség 
összegyűjtötte és a Via Appia menti Callistus-kata-
komba mellett levő, de akkor már nem művelt Arena-
rium-ban (homok és kőfejtőde) helyezte végső nyu-
galomra. 

Ok azok a vértanuk, akiket Szent Damasus pápa 
a Callistus-katakombában levő pápák sírkamrájá-
ban alkalmazott feliraton így nevez meg: Martyres, 
quos Graecia misit. Sajnos azonban, hogy a laza, 
vulkanikus tuífába vájt Arenarium folyosói a gyakori 
hőváltozások behatása révén, majdnem egészen bedől-
tek és így e vértanuk sírjai is betemettettek. A közép-
kornak jámbor zarándokai azonban még látták sír-
jukat és az azokon Damasus pápa által alkalmazott 
feliratot. Közülük többen le is másolták azt. Egy 
ilyen másolat alapján ismerjük csak e feliratot. Az 
ifjú Mária és Nion-ra vonatkozó felirat így hangzik: 

NATA MARIA SIMVL CARO CVM FRATRE NIONE 

GAVDENTES SACRAM PROMERVERE FIDEM 

D1VITIAS PROPRIAS CHRISTI PRAECEPTA SECVTI 

PAVPER1BVS LARGA DISTRIBVERE MANV. 

QVORVM PRAECLARIS MONITIS MVLTOQVE LABORE 

ACCESSIT SVMMO SANCTA CATERVA DEO. 

A felirat tehát örömmel teli lelkesedéssel gondol 
a testvérekre, akik felvéve az új vallást, nemes bő-
kezűséggel osztották ki Krisztus tana szerint családi 
vagyonukat,hogy úgy intéssel, valamint követésreméltó 
példaadással nagyban elősegítsék sokaknak áttérését.1 

Ne gondoljuk azonban, hogy az előző egyén az 

1 V. ö. De Rossi : «Roma sotterranea» III. p. 200. Inscript. 
II. p. 66. No 25. 

KLEIN DEZSŐ LÁTSZERÉSZ Kecskeméf i -u fca 14. 

Ajánlja legfinomabb üvegekkel vagy jegecek-
kel ellátott nickel, double, ai'any, teknősbéka 
keretű szemüvegeket vagy orrcsiptetöket. Nagy 
választék megbízható szerkezetű barométerek-
ben, hőmérőkben, meteorologiai műszerekben. 
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egyedüli azon Mária nevet viselő egyének közül, aki 
az üldöztetések alatt vértanúságot szenvedett. 

Nem szabad megfeledkeznünk ama Máriáról sem, 
akinek Marianus nevű fia 259-ben Numidiában vér-
tanuként halt meg. Mária, a makkabeusi anyához ha-
sonlóan, hősiesen állotta ki ezen csapást, complecteba-
lur in filii corpore suorum viscerum glóriám, et in 
ipsa cervicis vulnera frequens osculum pietas religiosa 
figebat.1 

A Diocletian-féle északafrikai üldözések alatt 
többen szenvedtek vértanú halált. Ezen nagyszámú 
vértanuk közül, az egyiknek emlékét így jelölték meg 
a feliratok: Maria sanctimoniatis. Az illető tehát ün-
nepies formában, nyilvánosan, Isten különös tiszte-
letének és szeretetének jeléül, az örökös szüzességet 
fogadta. Ezen tettével tehát mintegy példát statuálva, 
számtalan hivőt utánzásra ösztökélt. Igy liliomtisz-
taságű életét a vértanúság pálmájával egyesítve, jó-
illatu csokorként nyújt ja az isteni Mesternek.2 

A Nion és Mária testvérpár sírkövéhez hasonló, 
de archäologiai szempontból még érdekesebb az a 
sírkő, amelyet Ravennában találtak és amelyet Marcus 
Valerius Epagathus néhai feleségének, Valeria Máriá-
nak állíttatott fel. Ravennában sohasem voltak kata-
kombák, s így a keresztények is az akkor divott szo-
kásnak hódolva, az üt mentén temették el halottai-
kat. Ezek szerint tehát Valeria Maria teteme fölé 
nem közönséges sírkövet, hanem egy elég csinosnak 
nevezhető síremléket (stele) építettek. A síremlék 
teteje háromszögben végződik. Jól fent, közel a csúcs-
nál, egy szabályos körben a Krisztus-monogramm-
nak ezt a válfaját I X ('Iyjaoôç Xpcaraç) lá t juk; ez alatt 
pedig két halat pillantunk meg. E jelek után pedig 
e felirat olvasható: 

VALERIE MA | RIE M VALERI j VS EPAGA™V S | CONSERVE | 

SORORI ET I coNívGi QVA | cvA [sic ! quacum helyett] 
VIXIT AN I XXXVIII V V POS 

1 Ruinart : «Acta sincera Martyrum.» II. p. 70. A Maria-
nus név etymologiáját tekintve, amely valószínűleg az önya 
nevéből vétetett, a legrégibb példát találjuk arra nézve, hogy 
az Isten anya nevét már a legrégibb korban is előszeretettel 
alkalmazták átalakítva férfiakra is. A Marianus név különben 
a későbbi századok keresztény emlékein meglehetősen gyak-
ran fordul elő. E nevet különben számtalan kiváló keresz-
tény vértanú is viselte. 

2 U. az II. p. 379. A Martyrologium Romanum az imént 
említett Mária nevezetű nőszemélyen kívül, még a követke-
zőket említi fel : í. Nov. : Maria ancilla, quae christianae 
religionis nomine accusato sub Hadriano Imperatore diris 
verberibus afilicta, equulei extensione et ungularum lacera-
lione vexata martyrium complevit. 24. Nov. : Cordubae ss. 
virginum et martyrum Florae et Mariae, quae post diuturnos 
carceres in persecutione Arabica gladio interemptae sunt. 
Nazianzí Szent Gergely feljegyzése szerint Szcnl Justina szűz 
és vértanú, a boldogságos Szüzet segítségül hívta arra nézve, 
hogy a netaláni megbecstelenítéstől óvja meg őt akkor, 
amidőn őt bírái elitélik. 

Az utolsó abbreviaciókat de Rossi1 így olvassa : 
Virginius Virginiáé POSuit. 
A felirat utolsó sorainak értelmét latolgatva ki-

tűnik, hogy az Egyház már a legrégibb korban is 
igen nagy súlyt fektetett arra, hogy a házasulandók 
frigyük megkötése előtt teljes szüzességben lépjenek 
az oltár elé. Számtalan azon feliratok száma, amelyek 
a Szent József-féle házaséletről számolnak be, s ezért 
az egyik vagy másik családtag elhalálozása után 
valóban büszkén is írhatták a virginius virginiae 
vagy Virginia virginio suo-i síremlékeikre. 

Igen érdekes azonban Epagathus-nak ama eljá-
rása, hogy az elköltözöttet conserva, soror el coniux-
nak nevezi. Hogy e hitvespár nem tartozhatott a 
szabadosok közé, azt családi nevük, Valeria (gens) 
is igazolja. Továbbá a conservi kitétel itt — nézetem 
szerint — átvitt értelemben értendő olyan módon, 
ahogy azt a nemzetek apostola, Szent Pál a colos-
saiakhoz intézett levelében, a titkos jelenések köny-
vében és Szent Ignác leveleiben is gyakran találhatni. 
Már Szent Jeromos is, az ókornak e kiváló polyhis-
tora, egyik Paulinus nevezetű jóbarát jához intézett 
levelében ennek feleségét, Teréziát, sanctam conser-
vant tuam tecum in Domino szólítva meg, üdvözli. 
Egyik harmadik századbeli porto-i feliraton ezt olvas-
suk : Ptotius Tertius et Faustina conservi Dei fecerunt 
sibi in pace X (Christi) ; egy másik catania-i feliraton 
pedig az elköltözöttnek ura így szólítja meg feleségét: 
CrNAOÏAH I EN I XPQ. Mit jelent tehát az a soror et 
conjux? Az előbb említett Teréziáról ezt mondja 
Szent Jeromos : de conjuge soror Paulini facta, ami-
kor ura felvette az egyházi rendet. Szent Severus, 
Ravenna püspökének élettörténetében hasonló ada-
tokra bukkanhatunk. Ott ugyanis azt olvastuk, amidőn 
őt a püspöki méltóságra szentelték, hogy «uxor in 
sororem versai, vagyis hogy felbontották a házas 
együttélést. Lucianhoz intézett levelében (ep. 28.) 
ezeket mondja Szent Jeromos: ahabes tecum de con-
juge germanam.» 

Ha feltételezzük, hogy a mi Epagathus-unk idő-
vel áldozár lett és később püspökké szenteltetett, 
amikor is az Egyház szabályai szerint a házas együtt-
élésnek meg kell szakadnia, vagy ha mindkét, előbb 
említett férj, saját jószántukból még a házasságban 
is megtartották szüzességüket, úgy mindkét esetben 
a conjux csak a soror-ra vagy germana-ra vonat-
kozhat, s ezek révén a feliratokban alkalmazott 
szólásmód is megfejtettnek tekinthető. 

A Krisztus-monogramm alatti halpár a jelen 
esetben a hitvestársak symboluma. Már Tertullian 
is, a kiváló egyházatya e jelek értelmét magyarázva 
azt mondja, hogy a keresztények pisciculi-k, még 
pedig Jézuséi. Metszett köveken igen gyakori jelkép 
a keresztalakú horog és ennek jobb- és baloldalán 
vagy magán a horgon a stylizált hal. 

Stöhr Géza Ker. János. 
1 Hull. 1879. p. 107. (Folytat juk.) 
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H Q V. K Ö N Y V K R I T I K A EB 
Fr . H e t t i n g e r — S . W e b e r , L e h r b . <ler F i u i -

d a m e n t a l t h e o l ö j j i e . 3 Freiburg in Br. 1913. XVI és 
859 lap. 

Az 1890-ben meghalt kitűnő würzburgi tanárnak 
ez a műve 1878-ban első, 1887-ben második kiadást 
ért. Megkülömböztetendő az ő ötkötetes Apológiá-
jától, amely E. Müller gondozása mellett 1906, s a 
következő években kilenc kiadásban jelent meg. Az 
alapvető hittan átdolgozására S. Weber vállalkozott, 
aki Freiburgban (in Br.) az Albert-Ludwig-Egyete-
men az örmény egyházról tart előadásokat. (Nagyobb 
műve : Die kathol. Kirche in Armenien. 0 adta ki 
a kempteni Bibi. der K. V.-ben 1912-ben Irenaeus 
ujabban örményül felfedezett művét németül : Zum 
Erweise der ap. Verkündigung). Apologetikával is 
már régebben foglalkozik. 1907-ben kiadta Christ-
liche Apologetik c. művét, azonkívül sz. Tamásnak 
ex motu Isten-érvéről, az evangéliumnak a munká-
ról való tanairól stb. írt kisebb tanulmányokat. 

Nincs módomban a jelen 3. kiadást a Hettinger 
tollából eredő másodikkal összehasonlítani, ámbár 
emlékezetem és az átdolgozó előszava azt mutat-
ják, hogy az átdolgozás tetemes. Az új munka 
tömérdek anyagot tartalmaz és valóságos kincses-
bánya a tanuló, de kivált a tanár számára. Elő-
adásra kevésbbé látszik alkalmasnak. A skolasztika, 
úgy a régibb, mint az újabb erősen érvényesül. Dol-
gok, melyeket valamennyien jól tudunk, a skolasztiku-
sok szövegeiben markáns szövegezéseket kapnak. Nem 
egy helyen kevésbbé ismert szövegekre is bukka-
nunk, amelyek igen alkalmasak további gondolat-
fűzésekre és néha messzefekvő dolgok között világí-
tanak meg rejtett kapcsolatokat. A szentatyák ha-
gyománya is gazdagon tárul elénk. A mi magyar 
átlagos képzettségünk mellett azonban zavarólag fog 
hatni, hogy a görög atyák idézeteit csak eredeti 
nyelvükön kapjuk. Feltűnt még az is, hogy egyes 
anyagok és idézetek ismételten is előfordulnak, ami-
nek bizonyos szerkesztési gyöngékben kell magya-
rázatot kapnia. Egyik-másik helyen közvetlenül Het-
iingert véljük hallani, mikor bőségesen küzd egyes 
felfogások ellen, amelyek ma már nem tekinthetők 
uralkodóknak, és ahol a rövidítés nem ártott volna. 
Viszont az átdolgozó sok helyen elfelejtett pótolni 
dolgokat, amelyek ma nem mellőzhetők. Meglepeti 
különösen, hogy talán két helyen találkoztam csak 

a modernizmusra vonatkozó okmányokkal, de min-
dig csak futólag. Azok az eszmék, amelyeket a mo-
dernisták vittek be az ujabb kath. irodalomba, egy-
részt kifejezői a modern szellem tévedéseinek, más-
részt kivált épen az alapvető hittan tárgykörére vo-
natkoznak. Lehetetlennek látszik egy ujabb műben 
ezeket az eszméket egyszerűen nem létezőknek te-
kinteni és kellő megvilágításukat elmulasztani. De 
egyéb u jabb tévedéseknek is kellett volna egy-egy 
jegyzetet, sőt fejezetet juttatni. A mű tehát jelen 
alakjában minden kitűnősége dacára is némileg 
anachronizmus. Ha Hettinger élne, máskép csinálta 
volna meg műve átdolgozását. De újból megemlítem, 
hogy kifogásom inkább arra vonatkozik, ami a mű-
ből hiányzik; mert ami benne pozitívum, azt nem 
lehet eléggé ajánlani. Aki vele foglalkozik, nagy és 
előkelő szellemek társasagában fog eléggé meg nem 
becsülhető kirándulást tenni érdekes és szükséges 
kérdések felkutatására. Zubriczky Aladár dr. 

VI. KATHOLIKUS VILAGSZEMLE 

Franciaország. 
D e n y s Cochin levele Ferd. Buisson-hoz. F. évi 

juniusban a párisi St. Antoine külváros népegyetemén 
a vallási és a laikus morálról tartottak vita-előadásokat. 
Denys Cochin ismertette a vallási morált, F. Buisson, az 
elemi oktatás országos felügyelője, pedig a laikus morált. 
Mindkét előadásnak a «L'union morale»-ban, a francia 
erkölcsi nevelési liga organumában, kellett volna meg-
jelennie. A f. é. októberi szám közli is Buisson előadását, 
D. Cochin-tói azonban csak egy, szept. 27-én kelt levelet 
közöl, Buisson-hoz cimezve. 

E levélben Denys Cochin kimondja, hogy nincsen 
kedve előadását kiadni, mert teljesen céltalannak látja. 
A levélben idézi magának Buisson-nak beismerését, ame-
lyet a laikus tanítóknak most nyáron Aix-les-Bains-ben 
megtartott kongresszusán tett, t. i. hogy a francia katona-
kötelesek közt 100 közül 22 nem tud írni, olvasni. Az 
aix-i gyűlésen Dessoye, a laikus-iskola-monopolium 
javaslója, valamint Monzie, a marista szerzetesek neveltje, 
az egyházat támadták az analfabéták ezen nagy ará-
nyáért. 

Denys Cochin a levélben rámutat arra, hogy az 
analfabéták ilyen nagy száma francia kormányok lelki-
ismeretét terheli, mert ők csuktak be erőszakkal 20.000 
kath. iskolát. Továbbá onnét van az analfabéták nagy 
száma, inert a laikus morállal dolgozó iskola nem bír a 
gyermekekkel, ezekkel a «kis barbárokkal», mint őket 
egy tanító nevezte el, aki 50 éves korában nyugdíjazta-
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tását kérte, mert a laikus iskolában már nem bírt a 
gyermekekkel. 

«De Önök, kedves kolléga — így folytatja Denys 
Cochin — nem akarnak hallani az erkölcstanító egyház-
ról. Önök csakis uralomvágyat látnak benne. Önök nem 
tudják, nem akarják tudni, hogy reánk nézve, kik pedig 
nem vagyunk rossz polgárok, az egyház a mi családja-
ink tisztességének védelmezője, gyermekeink nevelé-
sében segítőtársunk, rendeltetésünk homályos útjain re-
ménységünk, elhunyt rokonainkkal való kapcsolatunk. 
Önök csak egy dolgot látnak: az egyház beleavatkozik 
és uralkodni akar. Ez különben igaz is, mert minden 
emberi társulatnak ez a mániája, amint azt Önök ligái 
és páholyai bizonyítják». 

Majd szemére veti Denys Cochin a francia kormá-
nyoknak, hogy a szeparációval eldobták maguktól az 
eszközöket, amelyekkel az egyház ügyeinek irányításába 
befolyhattak ; most látszólag nem törődnek vele, igno-
rálják őt, de jaj az egyháznak, ha az abc-re tanítja a 
gyermekeket, ha ápolja a betegeket, ha gondozza a szegé-
nyeket. «Le az iskolával, mi azt nélküle is elvezetjük. 
Még tovább megyünk : új morált fogunk kigondolni ! És 
mi az eredménye ennek a politikának? a tudatlanság-
nak tagadhatatlan bezúdulása : dacára a sok elköltött 
millióknak. De ezzel Önök nem törődnek. Sőt Dessoye 
szerint ez a püspökök hibája. Barthou pedig kivágja a 
szót : a laikus politika magának a köztársaságnak sark-
köve. Jól van ! de hát ez nem is igaz. A köztársaságnak 
egész szelleme nincs összefoglalva ebbe az értelmetlen 
mondásba, annyival kevésbbé, mert ez csak egy másféle 
fanatizmust fejez ki : a laicitást. A régmúltból ránkma-
radt harci kiáltás ez, amelynek manapság már nincs 
értelme. Mint társadalmi rendszer is nagyon régi rend-
szer, amely most csődbe is jutott.» 

«Erősebb eszközökhöz akarnak Önök nyúlni ? Ezzel 
csak a lecsillapodott lelkeket fogják felizgatni ; mert ma-
napság már nem lehet egy lépéssel sem előbbre menni 
anélkül, hogy az erősebb eszköz ne változzék át üldözéssé.» 

A laikus iskoiajavaslatok napirendre tűzése 
a francia kamarában. November 4-én újból meg-
kezdődtek a francia kamara ülései. Az első ülésen a 
kamara legközelebbi tárgyalásainak sorrendjéről folyt 
a vita. Groassier képviselő, a proportionalis javaslat elő-
adója, a választójogi törvényjavaslatnak első helyre 
való kitűzését kérte, míg Dessoye, a laikus iskolai javas-
latok előadója, ezen iskolai javaslatokat kérte legelő-
ször tárgyalás alá venni. Barthou az utóbbi mellett 
foglalt állást ; majd Groussier által apostrofálva egy 
újabb felszólalásban azzal indokolta az iskolai javas-
latok prioritását, hogy a választójogi javaslatot ezen 
ülésszak alatt, a szenátus ellenállására való tekintettel, 
nem lehet keresztül hajtani a törvényhozó testületben; 
előbb a nemzetet kell majd erre vonatkozólag megkér-
dezni. Groassier azonban erre azt felelte, hogy a szená-
tus az esetben, lia a kamara harmadízben is elébe ter-
jeszti a kisebbségek képviseletének javaslatát, aligha 
meri majd már ellenezni. 

Végre szavazásra került a sor és Groussier indít-
ványát a kamara 291 szóval 223 ellenében elfogadta és 
a választójogi javaslat elsőbbségét kimondotta. 

Még megjegyezzük, hogy ötféle iskolajavaslat kerül 
tárgyalás alá : 

1. Dessoye előadóé : birsággal és börtönnel kell 
büntetni a laikus iskola ellen irányult minden akciót. 

2. A Bepmal-féle javaslat : be kell hozni a teljes 
állami ( = laikus) iskolamonopoliumot. 

3. A Brard-féle első javaslat: a 3000 lakosnál kisebb 
községekben csakis állami (laikus) iskolák állíthatók. 

4. A Brard-íé\e második javaslat : olyan községben, 
ahol az állami iskola befogadni képes az összes tanu-
lókat, csakis miniszteri engedéllyel lehet «szabad isko-
lákat» felállítani. 

5. A Buisson-fé\e javaslat: a tanképesítés államo-
sítandó. 

T o u c h e t orléans-i érsek újabb nyilatkozatai. 
A L'Eclair-nak egy munkatársa megintervjuvolta az 
érseket az iskolai javaslatokat illetőleg ; az érseknek 
válasza a feltett kérdésekre így foglalható össze röviden : 
Ha a kamara lényegében meghagyja az iskolai szabad-
ságot, akkor ő (Touchet) nem fogja tanácsolni a kath. 
iskolák bezárását. De ezt a kiméletet alig várhatja va-
laki a Barthou kormánytól, főleg a pau-i kongresszus 
óta. A kamara előtt levő javaslatok közül a Bepmal és 
Brard-félék ellen, ha törvényerőre emeltetnének, olyan 
nagyarányú harcot kell majd indítani, mint Montalem-
bert és Lacordaire indítottak 1831-ben, és e harcnak 
egy még az 1833-iki törvénynél (elemi iskolák állításá-
nak szabadsága) is nagyobb szabadságot kell kivívnia. 
A Buisson-féle javaslat ellen a legjobb felelet volna a 
kath. iskolák azonnali bezárása ; de ő (Touchet) aláveti 
magát ebben a püspöki kar határozatának. A Dessoye-
féle javaslatra pedig megjegyzi Touchet, hogy Francia-
országban van még, hála Istennek, elég ember, aki nem 
ijed meg sem a börtöntől, sem a birságtól. 

A lourdes-i nemzetközi euchariszt ikus kon-
gresszus e lőkészítése . A nemzetközi eucharisztikus 
kongresszusok állandó bizottságának elnöke, Heylen 
namur-i püspök a mult héten Parisban Schöpfer iourdes-i 
(Lourdes-Tarbes) püspökkel egy gyűlésen elnökölt, ame-
lyen megtették az első lépéseket a kongresszus előké-
szítésére. A kongresszust 1914. szeptember 9—14 napján 
fogják megtartani. 

A nemzetközi eucharisztikus kongresszusok nagy 
arányára való tekintettel az állandó bizottság kebelében 
egy kongresszusi hivatalt létesítettek, amelynek elnöke 
Odelin párisi érseki helynök, titkára d'Yanville gróf 
lesz ; a hivatal pedig összesen 12 tagból fog állani és 
havonkint fog ülésezni. 

Barthou «laikus hitvallása». Barthou november 
9-én résztvett egy új tanítónöképezdének és leányiskolá-
nak felavatásán St. Germain-en-Layeben. A polgármes-
ter üdvözlő beszédére adott válaszában Barthou olyan 
«Apologia de vita sua»-t kísérelt meg azon, radikális 
oldalról származó támadásokkal szemben, amelyek az 
ő eddigi politikai pályafutásában nem láttak nagy követ-
kezetességet és kétes világításba helyezték az ő laikus 
elvhüségét. 

Barthou a vádat ilyen általánosságában nem merte 
visszautasítani, hanem ehelyett, a túlnyomólag tanítók-
ból álló küldöttség előtt, egy miniszterelnöknél legalább 
is furcsa erőlködéssel és captatio benevolentiae-vel 
igyekezett bebizonyítani, hogy a laikus iskola ügyében, 
ebben az egy ügyben legalább, ő mindig azon álláspon-
ton volt, amelyen még ma is van. 
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«A tanítókat támadják, igazságtalanul támadják. 
Én mindig tiltakoztam ezen támadás igazságtalansága 
és erőszakossága ellen. Legyenek meggyőződve, uraim, 
hogy őszinte laikus hittel vagyok eltelve («Je suis 
animé d'une foi laique et sincère». Ilyen hit is van 
már! Furcsa kis hit ez !) Bármilyenek is a változások, 
amelyektől egyetlenegy politikus sem mentes, bármi-
lyenek is az ellenmondások, amelyekre csak úgy les-
nek az ellenfelei, biztosithatom önöket, hogy van egy 
pont, amely körül sohasem ismertem ingadozást, sem 
gyengeséget. Egész politikai életemen át, mint képviselő-
jelölt, mint miniszter, mint Méline és Sarrien vagy Cle-
menceau munkatársa, soha sem haboztam kijelenteni, 
hogy a laikus iskola és a köztársaság elválaszthatat-
lanok.» 

«Szükséges, hogy a laikus iskola tanítói önmaguk is 
védekezzenek magánéletök tisztaságával, szakavatott taní-
tásukkal, mások szabadságának megbecsülésével, a köz-
társaság iránt való kötelességeik teljesítésével, a mind-
nyájunk által dicsőbbé, nagyobbá, erősebbé tenni kívánt 
haza képének az iskola szemei elé állításával. De szük-
séges, hogy a laikus iskola is megvédessék az iskola 
látogatásának biztosításával, és vége szakadjon már 
ennek a helyzetnek, amely a demokráciát épen a demo-
kráciában megalázással fenyegeti. Igy nem csorbul meg 
senkinek lelkiismereti szabadsága ; csakis elviselhetet-
len visszaéléseknek lesz vége vetve.» 

Ugyanazon nap délutánján a bankett alatt Barthou 
újból beszélt és védekezett azon, a radikálisok részéről 
minduntalan megismétlődő vád ellen, mintha ő, ismert 
körrendeletében (szülők bírálati joga az iskolai tan-
könyveket illetőleg) meghátrált volna a laikus iskola 
ellen intezett támadások elől. Majd így folytatja : 

«En laikus szellemű vagyok. En mélységesen az 
vagyok, egyetemi tanulmányaimnál fogva, multamnál 
fogva, egész gondolatvilágomnál fogva. Nincs bennem 
másféle hit, csakis a laikus hit. (No ezt elhisszük a pre-
mier úrnak ! De épen ez a baj ! Atheus embernek persze 
nem kell a hitvallásos iskola.) Én szabadgondolkodó 
vagyok ! Már máshol is elmondtam ezt, ittjis beismerem. 
De én a szabadgondolkodóknak ama kategóriájába tar-
tozom, akik akarják és tudják is becsülni másoknak 
szabadságát. Nem is akarok védekezni bizonyos gyanú-
sítások ellen.» 

«A laikus iskola látogatását szigorúbb rendszabá-
lyokkal kell biztosítani. Vannak községek, ahol a család-
apának nincs módja választani, mert csakis állami is-
kola van és ez az iskola kötelező. Ezen iskolában meg 
kell őrizni az iskola semlegességét, mint azt E. Laurent 
kifejtette. Nem szabad a laikus iskolában oly szavaknak 
elhangzaniok, amelyek a gyermek lelkiismereti szabad-
ságát sértenék. Nem szabad a gyermek kezeibe olyan 

könyveket adni, amelyek az ő vagy szüleinek hitét bán-
tanák.» (Ez elég jól hangzik, de azután tartanák is meg.) 

«Tudják-e uraim, miért nem bocsátanak meg ne-
kem? Mert én megadtam a gyermekeikel állami isko-
lákba küldő családapáknak a jogot, hogy betekinthessék 
a tankönyvek jegyzékét, hogy felterjesztést tehessenek 
a tankerületi hatósághoz és ez pedig a miniszterhez. 
Többet nem engedtem én meg. Jól kell vigyázni; ha 
Önök biztosítani akarják az iskola látogatását, akkor 
tartózkodni kell mindentől, ami ürügyet adhatna ellen-
feleinknek arra, hogy ne küldjék gyermekeiket az isko-
lába. Szükséges, hogy a családapák garanciát kapjanak 
azon, bárcsak kivételesen előforduló visszaélésekre nézve, 
amelyek árthatnak a laikus iskolának magának. Ha ez 
a garancia meglesz, akkor lehetünk szigorúbbak és ki-
csavarjuk az ellenfelek kezéből az ürügyet, bármely is 
legyen az, amelyből támadják a laikus iskolát. Azt 
mondják, hogy én elárultam a laikus iskola ügyét. Én 
ellenkezőleg biztos vagyok abban, hogy jó szolgálatot 
tettem annak és megteremtettem az alapot, hogy azt 
még jobban megvédelmezhessem.» 

Furcsa látvány !• Barthou védekezik! és nem is a 
katholikusok ellen, hanem a radikálisok ellen! O ezen 
önvédelmében a kath. iskolaügy védőinek jó fegyvert 
szolgáltat, t. i. hogy a laikus iskola eddig valóban nem 
volt semleges és azért nagyon is indokolt volt, ha a 
szülők jelentékeny százaléka (némely helyen 30, némely 
helyen 60 °/o) nem küldötték gyermekeiket a laikus is-
kolákba. 

Barthou-nak a francia katholikusok el fogják hinni, 
hogy az ő «laikus hite» őszinte és hogy ő lelkes híve a 
«laikus védelem»-nek. 

Barthou gondolatmenete világos : Tegyük előbb tel-
jesen semlegessé a laikus iskolát, legyen az vallásnélküli, 
de nem vallásellenes. Ha azután ezt garantáljuk a fran-
cia szülőknek, akkor kérhetjük a francia törvényhozás-
tól a részleges vagy teljes állami iskola-monopoliumot, 
amely ellen ugyanis már nem érvelhetnek a lelkiisme-
reti szabadság sérelmeivel. Ha pedig a monopolium már 
meg lesz, akkor csinálhatunk az iskolában, ami nekünk 
tetszik. 

És ezt nevezik «défense laique»-nek. Pedig ez csak 
a védelem palástjába burkolt legádázabb támadás a 
francia kath. szülőknek legdrágább kincse, gyermekeik 
lelkei ellen ! 

Német-Birodalom. 
A bajor trón betöltése. Mint problémáról már 

f. év elején szóltunk elég részletesen arról, hogy az új 
regens, Lajos herceg, esetleg egy alkotmánytörvény-no-
vella utján át fogja venni a királyi trónt, mivel Ottó 
király a trónralépés óta (1886) állandó és gyógyíthatat-
lan elmebetegségben szenved. 

Legjobb a Láng-féle acetylén kocsirúd lámpa! 
Jól világít és soká tart ! Acetylén kocsirúd lámpa elegáns nikkel kiállításban 127 mm. és reflektorral 1 kg. 
nehéz, égési tartalma cca 5 óra, ára 24 kor., ugyanezen alak masszívabb kivitelben, 133 mm. reflektorral 28 kor. 
Luxus acetylén kocsirúdlámpa 140 mm.-es reflektorral, 9 órai égéstartalommal 32 kor. Kocsirúd lámpatartó 
darabja 3-80 kor., carbid kgja 50 fillér. 5 kg.-os csomag légmentes pléhdobozban, fadobozba csomagolva 3-30 
kor. Elegáns vadászlámpa, 18 cm. magas, 5 cm. körátm., kényelmesen zsebrevágható nikkelezett szép kiállításban, 
használati utasítással ára 8 kor. Elektromos vadászlámpa, 20 órás száraz elemmel négyszögletes oxidált vastokban 
25 X 75 X 100 méretben drbja 10 kor., tartalékelem hozzá 1.60 kor. :: :: Lámpaárjegyzék díjmentesen 
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Ami akkor még terv volt, amelyet legjobban maga 
a regens-herceg ellenzett, az most valósággá letl. Hertling 
báró bajor miniszterelnök f. é. oki. 28-án benyújtotta a 
királyi hatalomnak a király tíz évig tartó, gyógyíthatat-
lan elmebetegsége folytán való átháromolhatását ki-
mondó alkotmánytörvény-javaslatot. A törvényjavaslat 
általánosságban szól és a jelenlegi helyzetet nem említi 
fel, hanem csak azt mondja, hogy a királynak tíz éven át 
tartó és nem gyógyítható elmebetegsége esetében a regens 
a regensség megszűnését és a trón üresedését kimond-
hatja, és ez az elhatározás és annak okai azonnal köz-
lendők az országgyűléssel hozzájárulás végett. Ez a hoz-
zájárulás nem konstitutív jellegű szabály természetével 
bír, mert a bajor trónöröklést a legitimitási princípium 
szabályozza. 

A törvényjavaslatot a bajor országgyűlés október 
30-án 122 szóval 27 szó ellenében (szociáldemokraták és 
demokraták) elfogadta; november 4-én pedig a biro-
dalmi tanácsosok kamarája foglalkozóit a javaslattal és 
azt a jelenlevő tanácsosok (89) egyhangúan elfogadták. 

A beteg Ottó királyhoz pszichiáterekből és képvi-
selőkből álló két küldöttség utazott ki, hogy konstatálja 
Ottó király jelenlegi szellemi állapotát. 

November 5-én azután a bajor parlamentben meg-
történt az új király trónralépésének proklamációja, aki 
III. Lajos néven lép a trónra. A proklamációban az új 
király hivatkozva az alkotmánytörvényre, amellyel a 
trónúresedést a jelzett okból kimondhatja, a regensséget 
befejezettnek és a trónt megüresedettnek jelenti ki és 
egyben azt kijelenti, hogy a trón az elsőszülöttség és az 
agnatisztikus ági (férfi-ági) öröklési rend szerint öt illeti 
meg. 

Kolumbia. 
A kath. egyház virágzó állapota Kolumbiá-

ban. A kolumbiai köztársaságban, amely a délamerikai 
kontinensnek legészakibb állama, közvetlenül a pana-
mai isthmus alatt, a kath. egyháznak az 1886. évi 
alkotmány folytán kivételesen kedvező a helyzete. Az 
alkotmány a kath. vallást államvallásnak ismeri el ; 
maga az alkotmánytörvény is Istenre, mint minden 
tekintélynek forrására, hivatkozik. A köztársaság elnö-
kei 1886 óta mind hivő és gyakorlati katholikusok vol-
tak; és azóta az egyház és a köztársaság zavartalan, 
békés viszonyban éltek egymással. Az índiánusok közt 
fenntartott missiókat a kormány állandóan támogatja. 

Kolumbiában is azért még sok támadásnak van az egy-
ház kitéve, de nem a kormány részéről, hanem az ellen-
zéket tevő liberalizmus és szabadkőművesség részéről, 
amely utóbbi a francia szabadkőművességtől részesül 
támogatásban. De a katholikusok, világiak és papok, 
vállvetett munkássággal fölényben vannak, a legutóbbi 
választásnál a két kamarában kétharmad többségre tet-
tek szert. így tudták keresztülvinni a törvényt, amely a 
titkos társulatokat megtiltja. 

Most szeptemberben Kolumbiában nemzeti eucha-
risztikus kongresszus volt Bogota-ban, a köztársaság 
fővárosában. Ezt közvetlenül megelőzőleg a két kamara 
a következő törvényt hozta : 

«A kongresszus elhatározza : 
1. A küszöbön álló I. nemzeti eucharisztikus kon-

gresszus alkalmából, a nép hitének és kath. érzületének 
ünnepélyes és örök időkre való megvallása végett és 

hogy felülről kapjanak támogatást a köztársaságnak 
békéjéhez és biztos haladásáért, a kolumbiai nemzet, 
képviselői által, imádattal és hálával fejezi ki hódola-
tát az Üdvözítő Jézus Krisztusnak a legméltóságosabb 
Oltáriszentségben.» 

«2. Ezen törvény márványtáblára vésve a bogotai 
érsek, Kolumbia prímása, által megjelölendő helyen fog 
elhelyeztetni.» 

«3. Ezen törvény végrehajtásának költségei bevétel-
nek a folyó évi állami költségvetésbe». 

Szeptember 15-én, az eucharisztikus kongresszus 
bezárásánál megtartott eucharisztikus körmenet nagy-
szerűsége minden képzeletet meghaladott. Résztvettek 
abban a két kamara tagjai testületileg, valamint a köz-
társaság elnöke és a miniszterek és körülbelül 100.000 
főnyi tömeg. 

Északamerikái Egyesült-Államok. 
H a t ó s á g i engedé ly s z ü k s é g e s s é g e a házas ság -

k ö t é s h e z . Drákói rendszabálynak látszik ugyan, de 
sok szellemi és testi bajnak és nyomornak akarja ele-
jétvenni ama törvény, amelyet most hozott Pennsylvania, 
és amelyben a házasságkötéshez megkívánt hatósági en-
gedélyt írja elő. A törvény előírja, hogy a házasulandók-
nak a jelentkezéskor 20 kérdőpontból álló kérdő-ivet 
kell kiadni, hogy az ezen íven adott feleletek alapján a 
hatóság megadja a házasságkötéshez az engedélyt, avagy 
hogy azt megtagadja. A törvény a faj fenntartását és 
javítását tartja szemük előtt. így az új törvény szerint 
nem kaphatnak házasságkötési engedélyt a ragályos 
bajokban szenvedők, az idióták, a foglyok, továbbá 
azok, akik nem tudják kimutatni, hogy családot tudnak 
eltartani ; úgyszintén alkoholistáknak és narkotikusok-
nak sem lehet megadni az engedélyt. 

Az amerikai lapok egy része helyesli, másik része 
helyteleníti e törvényt. Főleg azt kárhoztatják benne, 
hogy a házasságot csakis a fajfentartás érdekei szerint 
tekintik, holott a házasságnak alapja nem a higiéniá-
ban, hanem a kölcsönös szeretetben és az egymás iránt 
való bizalomban keresendő. 

A II. északamerikai miss io-kongresszus . Ok-
tóber 18—21. napjain tartották meg Boston-ban a II. észak-
amerikai missio-kongresszust. E kongresszusoknak az a 
céljuk, hogy az Unió katholikus közönségével a bel- és 
a külföldi hitterjesztés müvét megismertessék és a bel-és 
a külföldi missiók támogatását szervezzék, és mindkét 
irányban mind szélesebb körben propogandát folytas-
sanak. 

A most befolyt II. kongresszust különös ünnepé-
lyességgel ülték meg ; fénypontja az ünnepségnek az volt, 
amikor a papság (200) és a püspöki kar (6 érsek, 60 
püspök) Bonzano washingtoni delegátussal és O'Con-
nel biboros, boston-i érsekkel élükön bevonultak a 
boston-i székesegyházba. A bevonulásnál a Kolumbus-
lovagok és «Cheverus püspök Assembly» cimű egyesü-
let tagjai álltak sorfalat. 

Ezen megnyitó istenitiszteletnél O'Connel érsek 
tartotta az ünnepi beszédet, amelynek elején a kon-
gresszust Boston katholikus lakossága nevében üdvö-
zölte, megjegyezvén, hogy száz év előtt (1796) még két 
francia pap (Martignan abbé és Cheverus abbé, 1808-
tól boston-i püspök, ki 1836-ban mint bordeaux-i ér-
sek halt meg) elégséges volt Boston és egész Neiv-Eng-
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land missz ionálására , m a pedig a bos lon - i egyházmegye 
(felállí tva 1808, érsekséggé emelve 1875) egy millió lelket 
számlál . Az érsek r á m u t a t o t t arra , hogy ez a kongresszus 
va lóban ka tho l ikus , nemzetközi kongresszus , mer t a b b a n 
résztvesznek az Unió belső és kü lső á l l amain (Por tor ico , 
F ü l ö p szigetek) kívül még Canada , Mexiko ka tho l ikusa i 
is f a jkü lönbség nélkül . Felemlí te t te az érsek, hogy az 
U n i o - b a n a kü lmissz iók részére kü lön «hi t ter jesztő 
tá rsula t» és be lmissz ióra kü lön «hi thirdető társula t» van 
szervezve. Az u tóbb i még zsenge korá t éli, de m á r is 
nagyot művel t ; az ő t a l á lmánya a vasú t i waggon-kápolna 
és az ebből k i fe j lődöt t motor-kápolna. A waggon-kápol-
nával együtt j ó könyveke t és röp i r a toka t is szál l í tanak 
a d i a s p o r á b a n szétszór tan, t e m p l o m és lelkészek nélkül 
élő ka tho l ikusok közé ; eddig m á r két mil l ió ilyen röpi -
ra tot osz to t tak szét, jórész t ingyenesen. A külföldi m i s -
siók fe lkaro lásá ra pedig az Unió ka th . népét a maga 
tör ténete buzdí t ja , hiszen itt a ka tho l ikusok zöme Angol-
országból és I r l andból a val lásüldözés mia t t k i v á n d o -
rolt k a t h o l i k u s o k n a k , va lóban vé r t anúknak , az u tódai . 
És ezekre a ka tho l ikusokra , k ik egy óceánt ha józ tak át, 
hogy szabadok lehessenek, v á r mos t , m i k o r teljes sza-
b a d s á g u k és a d e m o k r a t i k u s in tézmények á ldása inak 
b i r t o k á b a n v a n n a k , és a kath . egyház valóságos ór iássá 
nőt t , a fe ladat , hogy a gondvise lésszerüen az Unió alá 
kerü lő ú j kon t i nenseken is g o n d o s k o d j a n a k a k a t h . hi t 
ter jesztéséről . 

A kongresszus szakosztályai ok tóbe r 20. és 21-én 
üléseztek. Az egyik szakosztályi ülésen a bevándorlás 
ügyét is beha tó tárgyalás alá vet ték ; Muldoon püspök , 
e lőadó szerint a b e v á n d o r l ó k n a k m a j d n e m fele k a t h o -
l ikus és ezek közül sokan anyagi t ámoga tá s ra is szo-
ru lnak . E n n e k kapcsán e lhatározták , hogy egy tudako-
zódó irodát á l l í t anak fel, amely ér in tkezésbe lépjen az 
illető országok ka th . egyesületeivel, hogy a bevándor ló -
kat még e lőbbeni h a z á j u k b a n f igyelmeztessék a főbb 
veszélyekre, amelyek az Unióba való bevándor l á sná l 
érhet ik . 

A kongresszus fő e redménye egy missiói központ i 
h ivata l felállí tása (American Board of Catholic Missi-
ons) lesz, amelynek tagja i t a püspök i ka r nevezi ki, a 
a pápa pedig megerősí t i . 

E S 
W 

IX. K Ö N Y V S Z E M L E 

I r v a - o l v a s á s t a n í t á s , ifj. Józna Sándor és Gaál Ignác 
tanítók értesitik az érdeklődő t. tanitó urakat, hogy az «írás-
olvasás tanítás» (irva-olvasás) c. munkájuk elhagyta a sajtót 
s a szétküldés folyamatban van. Technikai okok késleltették 
a megjelenést. Ez azonban hátramaradást nem okozhat és 
nem okoz, e módszerrel az évi tananyag rövid öt hónap alatt 
is teljes sikerrel feldolgozható s így a jelen tanévben is tel-
jes egészében alkalmazható. Rendkívüli egyszerűség, termé-
szetesség és könnyűség jellemzi. Egyik előnye, hogy e mód-
szerhez bármely ABC. könyv s bármely faliolvasó tábla 
használható. 

A mimikázás teljesen ki van zárva; s a magyarnyelv és 
magyar olvasás sajátságára is különös figyelem van fordítva, 
és bármilyen tannyelvű s bármily vegyesajku, nemzetiségi 
iskolában is egyenlően sikerhez vezet. Az elemi iskolai taní-
tók munkáját s a tanulók munkáját nagyon megkönnyíti. 

Megrendelhető : ifj. Józsa Sándor tanítónál Ditróban. 
(Csikm.) Ara egy korona. 

Megjelenés előtt rendelőknek 50 fillérért küldetik szél. 
Felhívjuk ez igen érdekes és valóban nagy haladást jelező s 
hézagot pótló érdekes műre a t. tanító urak figyelmét. 

Legújabb Theologiai Irodalom. 
BJ E g y h á z t ö r t é n e l e m . 

Struker, A., Die Gottebenbildlichkeit des Menschen in 
der cliristl. Litteratur der ersten zwei Jahrhunderte. Ein 
Beitrag zur Geschichte der Exegese von Gen. I, 26. Münster, 
Aschendorlf, 1913 (XI, 133 S. gr. 8°). M. 3,60. 

Arnold, T. W., The Preaching of Islam. A History of the 
propagation of the Muslim Faith. 2nd edit. London, Con-
stable, 1913 (484 p. 8°). 12s. 6d. 

Gmelch, J., Der h. Hildegard Kompositionen. Nach dem 
grossen Hildegardkodex in Wiesbaden pliototypisch ver-
öffentlicht. Düsseldorf, Schwann, 1913 (32 Taf. m. 37 S. Text 
8°). M. 6. 

Knipping, R., Die Regesten der Erzbischöfe von Köln 
im Mittelalter. 3. Bd. II. Hälfte. 1261—1304. Bonn, Hanstein, 
1913 (XXII, 422 S.). M. 27. 

Astrain, A., História de la Compania de Jesus en la 
Asistencia de Espana. T. IV: Aquaviva. P. II. (1581—1615). 
Madrid, Plaza de S. Domingo 14, 1913 (XXII, 832 p. 8°). 
Pes. 7. 

Stange, E., Geld- u. Münzgeschichte des Bist. Minden. 
[Veröff. d. hist. Komm. f. d. Prov. Westfalen]. Münster, Asclien-
dorff, 1913 (V, 199 S. gr. 8°). M. 6. 

CJ S z i s z t e m a t i k u s t h e o l o g i a . 
De Bary, R., The Mystical personality of the church : 

a study in the original realism of Christ's religion. London, 
Longmans, 1913 (112 p. 8°). 2s. 6tf. 

Me Ginnis Ch. F., The Communion of Saints. London, 
Herder (XIV, 395 p. 8°). 6s. 

Mausbach, J., Die kath. Moral u. ihre Gegner. Grund-
sätzliche u. zeitgeschichtl. Betrachtungen. 4. Aufl. Köln,Bachem, 
1913 (XII, 464 S. gr. 8°). M. 7. 

Gaillot, L., Catechismus ad clericos iuniores apologeticus. 
T. I. De introductione ad fidem catholicam. Paris, Berclie et 
Tralin, 1912 (484 p. 8°). 

Garzend, L., L'Inquisition et l'Hérésie. Distinction de 
l'hérésie théologique et de l'hérésie inquisitoriale : A pro-
pos de l'affaire Galilée. Lille, Desclée, 1912 (X\I, 541 p. 8°). 

DJ G y a k o r l a t i t h e o l o g i a . 
Kuhn, A., Der jetzige Stiftsbau Maria-Einsiedeln. Ge-

schichtliches u. Ästhetisches. 2., umgearb. u. neu illustr. Aufl. 
Einsiedeln, Benziger, 1913 (128 S. Lex 8°). M. 9,20. 

Huppertz, A., Die Abteikirche zu Laach u. der Ausgang 
des gebundenen romanischen Systems in den Bheinlanden. 
Strassburg, Heitz, 1913 (135 S. m. 106 Abbild. Lex. 8°). M. 14. 

Tabor, Margaret E., The Saints in art, with their attri-
butes and symbols alphabetically arranged. 2nd edit. London, 
Methuen, 1913 (160 p. 12°). 3s. 6d. 

Heitmann, L., Grossstadt u. Religion. I. T. : Die religiöse 
Situation in der Grossstadt. Hamburg, Boysen, 1913 (VII, 
168 S. gr. 8°). M. 2,50. 

Selbst, J., Ave regina coelorum. Predigten u. Skizzen. 
2. Hälfte. Mainz, Kirchheim, 1913 (VIII, 164 S. gr. 8°). M. 3. 

Ligorius, A., De magno orationis medio ad aeternam 
salutem et quamlibet a Deo gratiam consequendam. Regens-
burg, Pustet, 1913 (XVI, 422 S. 16°). M. 1,50. 

Slock, N., Geistesübungen für Kleriker, hrsg. v. P. Thomas 
Villanova. Brixen, Weger, 1813 (III, 155 S. 8°). M. 1,80. 
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Bühlmayer, K., Ausgeführte Katechesen über kath. Kirchen-
geschichte. 2., verb. Aufl. Kempten, Kösel, 1913 (XIV, 413. S. 8°)-
Geb. M. 4,40, 

—, Ausgeführte Katechesen fü r das I. Schulj. der kath. 
Volksschule. 1 , verb. Aufl. Ebd. 1913. (237 S. 8°). Geb. 
M. 2,60. 

Deharbes kürzeres Handbuch zum Religionsunterricht 
in den Elementarschulen, bearb. v. J. Linden. 7., verb. Auf-
lage. Paderborn, Schöningh, 1913. (VII, 731 S. 8 ). M. 6. 

Kieffer, G., Rubrizistik oder Ritus des kath. Gottesdienstes. 
2. Aufl. Ebd. 1913. (XIV, 385 S. gr. 8°). M. 5. 

Hättenschwiller, J., Der Mann nach dem Herzen Jesu. 
Vorträge des 2. schweizer. Herz-Jesu-Kongresses. Innsbruck, 
Rauch, 1913 (IV, 140 S. 8°). M. 1,30. 

Spina, F., Die altcecliische Katharinenlegende. Textau sg. 
Prag, Taussig & Taussig, 1913 (III, 107 S. gr. 8°). M. 2,50. 

—, Die altcechische Katharinenlegende der Stockholm-
Brünner Handschrift . Einleitung. Text mit Quellen. Wörter-
buch. Ebd. 1913 (XXXIV, 106 S. gr. 8°). M. 7,50. 

Kuhn, A., Der Maler P. Rudolf Blättler. Ein moderner 
Fiesole. Einsiedeln, Benziger, 1913 (149 S. m. Abbild. Lex. 
8°). M. 10. 

Maritschnig, R., Österreich. Staatskirchenrecht. Saatz, 
Erben, 1913 (V, 136 S. 8°). M. 2. 

Schubert, F., Grundzüge der Pastoraltheologie. 3. Abt. : 
Homiletik. Graz, Moser, 1913 (S. 479—576 gr. 8°). M. 1,40. 

Martin, M., The Roman Curia. London, Washbourne, 
1913 (432 p. 8°). 6s. 

Diessel, G., Predigten u. Konferenzen. Aus seinen hinter-
lassenen Schriften hrsg. v. Fr. Rechtschmied. 2. Bd. : Predigten 
u. Konferenzen. Paderborn, Schöningh, 1913 (IX, 665 S. gr. 
8°). M. 5,50. 

Duffour, J., Fragments d'un ancien sacramentaire d'Auch, 
publiés avec introduct ion. Paris, Champion, 1912 (XLVII, 38 p. 
facsim. 8°). 

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos : 
Dr. HANUY FERENC, egyet, tanár (IV., Molnár-u. 20.) 

Főmunkatárs és szerkesztő-helyettes : 
Dr.WOLKENBERG ALAJOS, egyet, tanár (IV., Váczi-u. 8 3 . ) 

HARMONIUM ES ZONGORA 
Mielőtt harmoninmot vásárolna, ne mulassza el a mi 

főárj egyzékünket kérni ! 
Az országban a legnagyobb választék elvá-
molt elsőrendű amerikai és németországi 
gyártmányokban kedvezményes fizetési fel-
tételek mellett minden árfelemelés nélkül. 

Képviselők kerestetnek. 
K E R B E R É S B E R L E T H 
Budapest, VTI., Wesselényi-utca 53. szám. 

HARMONIUMOT 
elismert legjobb gyártmányokat szállít 
Magyarország legnagyobb hangszergyára 

STOWASSER J • udv. szállító, 

a javított Rákóczi-tárogató feltalálója. 

P I I l"! A D C C T ker., Iiánchíd-utca 5. szám. 
ü U U M r t O I , GYÁR: Öntőház-utca 3. szám. 
Ajánlja mindennemű, gyárában készült hangszereit, úgyszintén húrokat és hang-
szeralkatrészeket. c = 3 c = i i==i Árjegyzék díjmentesen küldetik. 

Angol börbútor- és borszék-különlegességek gyártása 
Kitüntetve a st.-louisi világkiállításon 1904. — Telefon 148—07. 

Q7IIPQ A BUDAPEST • O i n U U O n . VII., Károly-körút 5/R. 

Használt bőrbútorok feldolgozásra és fes-
tésre elfogadtatnak. — Kérjen fényképes 

katalógust díjmentesen. 

TINTNER J. E . K é s z i t *«»"wáncjelvénye-
* ket, mindennemű cím-

• • • • • táblákat. • • • • • k a u c s u k , és fém-
bélyegzö gyáros, 

vésnöki mű. 
intézet. 

Budapest , IV. kerület, 
Kigyő-tér 5. 

Telefon: 70—66. szám. 

Iparos é s nem kereskedő 
3 5 éve fennál ló r.k. c é £ ! 

Készít és javít i Kelyhet, ciboriumot, oltár-
gyertyatartót, oltárlámpát, keresztet, füstölőt, 
csiliárt, gyertyára és villanyra stb. Arany, ezüst 
kínaezüst; bronzból, művészies és egyszerű ki-
vi te lben . Kelyhek stb. tárgyak valódi tffz-
galván aranyozása és ezüstözése JótállAssul. 
Tervrajz és költségvetés díjtalanul. Mielőtt más-
hol rendelést tesz, méltóztassék egy árjegy-
zéket kérni, melyet ingyen és bérmentve küld 

Kéri nagybecsű pártfogását 

B I T T N E R J Á N O S 
egyhözt szerek müötvöse. 

Budapest , IX., Lönyay-u . 23. 
(bejárat Czuczor-utoa f.( 

d u s t h B é l a 
k á r p i t o s m e t s e r é s 

d ísz í tő 
Budapest, VIII., Horánszky-u. 22. 

értesíti nagyérdemű rende-
lőit s a közönséget, hogy üzle-
tét az itt jelzett helyiségbe 
(kongregációi épület) helyezte 
át. Megrendeléseket leg-
gyorsabban teljesít. 

Orgonaharmoniumokaí 
mindkét rendszer szerint a legolcsóbban szállít 
Pajkr R e z s ő é s Tsa, Budapest , 
X», Delej-utca 25. sz. (Tisztviselőtelep.) 
Árjegyzék ingyen és bérmentve. Részletfizetés engedélyezve. 
Tanerőknek s lelkészeknek külön százalékengedmény. Kérjen 
árjegyzéket píanókról és pianinókról. Bérmentes szállítás 
. . . . az utolsó vasúti állomásig. 

NEUMAYER FULOP Alapíttatott 1898-ban. 

s z ő n y e g -

B u d a p e s t . V., D e á k F e r e n c - t é r I. E r z s é b e t - t é r . 

Bútorszövetek, ágy- és asztalterítők, 
függönyök, paplanok és szőnyegek 
gyári raktára. Közvetlen behozatal 

perzsa- és smyrna-szőnyegekben. 
MET Árjegyzék és mintákkal kívánatra készséggel szolgálok. 
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KOCH TESTVEREK 
Budupest legnagyobb 
i=i férliruha-áruhaza a 

KÁROLY-KÖRÚÍ 26. 
Kukorica morzsoló 

6 korona . 
Ugyanez jobb minőség-
ben amerikai rendszerű 

12 korona . 

À postaköltséget az 
áruház fizeti. 

Kukorica Y, szemes-
gabona daráló gép 

11 korona 50 fillér. 
Ugyanez jobb minőségben 
tölcsérrel és hajtókerékkel 

20 korona. 
A szállítást az árúház fizeti. 

Pontos megrendelés i c í m : 

GRAUER MIHÁLY 
„ M e r k u r " k i v i t e l i á r ú h á z 

X., Kőbánya, Óhegy-utca 9 . s z á m . 

A SZENT-ISTVAN-TARSULAT, 
hogy a nép körében minél jobban elterjeszthesse azokat az olvasmá-
nyokat és könyveket, amelyek hivatva vannak kiszorítani az erkölcs-
telen irodalmi termékeket, nagy áldozatokkal megszervezte és fenntartja 

pártoló tagsági intézményét. 
Kiki tehetsége szerint 2—5 korona évi tagdíjat fizet és ezért kap 
egész kis sorozat vallásos, ismeretterjesztő és szórakoztató könyveket 
és füzeteket egy szép képes kalendáriummal együtt. O O O O O O O O O O O O O O 

Terjessze mindenki, 
aki csak teheti, a nép között a 
SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT 
pártoló tagságát ; gyűjtsön tago-
kat, olvasóközönséget a katho-
likus népies irodalomnak. QOOO 

Gyűjtői vet, f e lv i l ágos í tó nyomtatványt s z í v e s e n 
küld mindenkinek a 

SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT 
i g a z g a t ó s á g a : 

Budapest, VIII., Szeníkirályi-utca 28. 

A főtisztelendő' k lérus 
nagybecsű figyelmébe ajánlja magát 

m i íS papi ruházat 

Papi felöltő S t £ l t o n ' K 3 6 . -
Papi felöltő 5vmetb°öíkin9"K 5 2 -
Papi télikabát S S " K 5 6 . -
Papi havefok Í S Í z S ö . K 2 0 -
Papi havelok téli minőség K 36.— 
Cimádák és reverendák mérték szerint 

K 70 — és 80.— 

Papi ruházatról külön 
o o o jegyzék o o 

Szigorúan szabott árak min-
o den darabon láthatók o! 

Steplianeum nyomda r. t. Budapest, V I I I . ker., Szentkirályi-utca 28. szám. 
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RELIGIO 
TUDOMÁNYOS ÉS TÁRSADALMI KATH. HETI FOLYÓIRAT 
A BUDAPEST] EGYETEM HITTUD. KARA TÖBB TAGJÁNAK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI 

Dr. H A N U Y F E R E N C , EGYETEMI TANÁR. 

Megjelenik — július és augusztus hó ki-
vételével — minden szombaton reggel. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal : 

Budapest, IV., Molnár-u. 20. 

Előfizetési ár : egész évre K 12, félévre K 6. 
Egyes szám ára : 50 fillér. (Kapható a Szen t -
lstván-Társulat könyvk., IV., Kecskeméti-u. 2.) 

TARTALOM. I. Vezércikk : Katholikusok tá rsada lmi szolidaritása. 
I r t a : Hanuy Ferenc dr. — H. Az örök városból: 1. Zarándokok 
csoportos fogadtatása a Vatikán termeiben. 2. X. Pius pápa koro-
názásának tizedik évfordulója. 3. Beatifikációs perek a Ritus Con-
gregatio-nál. 4. Egy konvertált monofizita patriárka fogadta-
tása a Vatikánban. 5. Index-re tet t könyv. 6. Az ú j vatikáni spa-
nyol nagykővet. 7. A római Biblikus-Inlézet legújabb graduált-
ja i . 8. Kath. szociologiai doktorátus engedélyezése. 9. Nathan 
sindaco búcsuzása. 10. ACivdilá Catt.-nak ú j programmja . 11. Az 
olasz kath. népszövetség milano-i szociális kurzusa. 12. Egy izrae-
lita drezdai t aná r Ítélete Nathan sindaco-ról. 13. III. Lajos ba jo r 
király trón foglalásának ünneplése Rómában. — Hl. Tudomá-
nyos cikkek, közlemények, értekezések : 1. Sémi tanulmányok. III. 
Kmoskó Mihály dr.-tól. 2. Bölcseleti és dogmatikai relativizmus. 
III. Wiedermann Károly dr.-tól. 3. Az energetikai imperat ivus 
bölcselete. II. Madarász István dr.-tól. — V. Könyvkritika: 1. W. 
Schneider—Fr. Walter : Der neue Geisterglaube. Zubriczky Ala-
dár dr.-tól. 2. Prohászka Ot tokár : A túlvilág tornácaiban, Babura 
László dr.-tól. — VI. Katholikus Világszemle : A.) Francia-
ország : 1. Combes Emil mentő eszméje a laikus iskola érdeké-
ben. 2. Nagy paphiány Franciaországban. B.) Némel-Birodalom : 

1. A strassburgi püspök a kath. egyház kul turál is érdemeiről. 
2. II. Vilmos német császár jubi leumi ajándéka a kath. missiók-
nak. C.) Svájc : A radikál izmus gyengülése Genf kantonban. 
D.) Olaszország : 1. Az olaszországi választások eredménye és a 
katholikusok. 2. A kath. olasz Cromwell. E) Nagy-Britannia : 
1. Protestánsok dicsérete Manchester ú j , kathol ikus polgármeste-
réről. 2. Viták a «home-rule Rome-rule» jelszó körül. 

Katholikusok társadalmi szolidaritása. 
I r t a : HANUY FERENC DR. 

Még élénk emlékezetünkben van mindnyá-
junknak a lefolyt XII. kath. nagygyűlésnek (nov. 
9—11.) képe. 

Több ezer katholikus szorongott a főváros 
legnagyobb templomában, párhuzamos ülések 
több ezer emberrel töltötték meg a megnyitás 
délelőttjén a pesti Vigadót is és a régi ország-
házát, délutánján pedig a pesti Vigadót és a 
budai Vigadót egyszerre; ünnepi emelkedett 
hangulat, tomboló lelkesedés vette meg a lel-
keket, ahol csak a szónok a lelkeknek húrjait 
avatott kézzel megrezzentette. Képviselve volt a 
nagygyűlésen minden társadalmi osztály, minden 
politikai párt, a világi és a papi státus, ez utóbbi 

a hercegprímás vezetése alatt álló főpapsággal az 
élén eddig még soha nem látott teljességében. 

A nagygyűlés keretében méltóképen jutott 
kifejezésre a Konstantin-jubileum dr. Giesswein 
praelatus templomi és dr. Glattfelder püspök 
vigadói beszédében; megkapta a maga szellemi 
táplálékát és fellelkesítését az egyszerűbb pol-
gárság a kath. Népszövetség impozáns gyűlésé-
ben, az intelligencia tagjai pedig válogatott szó-
nokok beszédeiben élvezhették a modern pro-
blémák fejtegetését és megoldását, amely be-
szédek közül a pálmát az idén is egyrészt Ap-
ponyi Albert grófnak a keresztény világnézet 
kulturértékéről a magyar intelligenciához inté-
zett beszéde, másrészt pedig Prohászka Ottokár 
dr. püspöknek a kath. egyház kulturális szolgá-
latairól mondott beszéde vitte el, kik mindket-
ten valósággal elragadták hallgatóikat. Prohászka 
püspök beszéde egyúttal valóban apostoli felelet 
volt egy ellene a mult hónapban megjelent és 
öt, valamint valóban apostoli tevékenységét 
szeretetlen és igazságtalan kritikával illető röp-
iratra is. 

A szakosztályoknak détail-munkája és a 
különféle egyesületek gyűlései és ünnepélyei 
adták meg a keretelést, a zöld lombsátort, amely 
fölé a nyilvános ülések, mint hatalmas tölgyek, 
borították ágaikat. 

Ez mind már magában is egy nagy csele-
kedet, amelynek fáradságos és sikeres rendezé-
séért az előkészítő bizottság és az elnökség 
nagy hálára kötelezték le újból az ország katho-
likus közönségét. És mindenesetre Isten áldása 
fog még fakadni nyomában minden egyes szak-
osztály vagy egyesület értekezletének és határo-
zatainak is. 

És mégis, mikor ezen a tüneményszerűen 
összesereglett kath. nagygyűlésen végig néztünk 
és kérdeztük magunktól, vájjon ezek a katholi. 
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kusok mind (politikától itt teljesen eltekintve) 
egymással rokonszenveznek-e, vagy ami még 
nehezebb, a főbb dolgokban egyetértenek-e, vagy 
ami a legfőbb, egymással állandó kapcsolatban 
és érintkezésben állanak-e? erre a kérdésre nem 
tudtunk magunknak igennel felelni. 

Ami a rokonszenvet illeti, a mi intelligens 
kath. közönségünk részéről — mert csak ezek-
ről akarok ma szólni — igen sok még a kívánni 
való. Megvan ugyan úgy általában már a kath. 
intelligenciának egyik tekintélyes részében az 
érdeklődés és a rokonszenv a vallási és egyházi 
kérdések, intézmények iránt. De az egyes társa-
dalmi osztályoknak (mágnások és nem mágná-
sok stb.), valamint az egyes kath. intézmények-
nek és egyesületeknek tagjai és vezetőségei sok 
esetben farkasszemet néznek vagy legalább is 
hidegen állanak szemben egjanással ; a vidéken 
ez talán kevésbbé észlelhető, de itt a főváros-
ban, az egyesületi központok székhelyén, ez 
eléggé szembetűnő. Az egyházias érzés, a sze-
mélyi tekinteteknek háttérbe szorítása, az önzet-
len ügyszeretet és mindenekfelett az őszinte és 
mély vallásosság meg kell hogy teremjék e tekin-
tetben gyümölcsüket: a kölcsönös rokonszenvet 
és együttérzést. Enélkül a kath. nagygyűlésen 
megnyilvánuló közlelkesedés csak hamis páthosz, 
csak görög tűz volna. 

Ami az egyetértést illeti, nagyon sok elvi 
eltérés van még a kath. intelligencia tagjai kö-
zött. Sok tanulásnak kell még előrebocsáttatni, 
sok eszmecserének kell még elhangzania, a pap-
sággal és a már teljesen kiművelt kath. szellemű 
világiakkal való állandó és bizalmas érintkezés-
nek kell még a nivelláló munkát elvégeznie, 
míg legalább a fő dolgokban elvközösség, elvi 
egyetértés jön létre a kath. intelligencia tagjai 
között. Ilyen elvi egyetértés nélkül az a nagy 
tapsvihar csak a claque és a szuggesztió hatásá-
nak volna betudható, de belső értékkel vajmi 
csekéllyel birna. 

Ami a társadalmi kapcsolatot és érintkezést 
illeti, nem sokkal állunk jobban, ha nem is rosz-

szabbul. Nem rosszabbul, mert kath. köreinkbe, 
úgy általában szólva, tagokul elég szép számban 
iratkoznak be intelligens világi embereink, még 
olyanok is, akiknél még az elvi kérdésekben sok 
zavar, ellentmondás vagy egyháziatlanság észlel-
hető. De nem is áll jobban, mert, sajnos, társas 
összejövetelekre berendezett kath. köreinkben, 
kath. kaszinóinkban sok helyütt nincsen katho-
likus kaszinói élet, nincsen a tagok közt állandó, 
komoly, kath. szellemű érintkezés. Ezen állandó 
és közeli társadalmi kapcsolat hiánya miatt a 
nagygyűlésen megjelent fővárosi közönség sok 
esetben, mint vad idegen ült egymás mellett ott 
a Vigadóban, holott talán több egyesületnek, 
kath. körnek közösen tagjai. 

Katholikus köreinkre ezen háromféle hiány-
nak, nevezetesen a harmadiknak orvoslása körül 
még fontos szerep vár, főleg a fővárosban, leg-
inkább pedig annak Duna-balparti (pesti) ré-
szében. 

Már régen elérkezett az ideje annak, hogy 
Pest az itt lakó katholikusok számarányának 
és előkelőségének megfelelő méretű, felszerelésű 
és forgalmú kath. uri kaszinóhoz jusson. A kath. 
e g y e s ü l e t e k országos szövetsége már rég kinőtt 
a pesti kath. kör falaiból és tágas önálló helyi-
séggel b í r ; a körnek magának is a jelenleginél 
tetemesen nagyobb és főforgalmú helyen álló 
palotára volna szüksége, hogy alkalmas legyen 
az egész pesti kath. intelligens közönség érdek-
lődésének felkeltésére, magába fogadására és e 
közönség állandó kapcsolatának és érintkezésé-
n e k m e g t e r e m t é s é r e . Egy katholikus egyesületi 
ház, mint az összes katholikus eggesületek fővá-
rosi központjainak székhelge, részvéngtársasági 
alapon felépítve, volna a legalkalmasabb helye az 
ország első kath. körének, a dunabalparti Buda-
pest kath. körének. 

Ebben a kath. körben azután, amelynek 
megtekintésére nagy arányai és előkelősége miatt 
búcsút járhatnának más vallásúak is, egyesülve 
lehetne majd látni a főváros kath. intelligenciá-
jának vezető férfiait; szivesen felkeresnék azt 

ÄNGSTER JÓZSEF és FIA 
orgona- és harmoninm-gyár, PÉCS. 

O O Alapíttatott : 1867. évben. O O 
A bpesti Bazil ika nagy orgonájának épitői. 

Csak első dijakkal kitüntetve. 
Pécsi orsz. kiállításon legelső dijjal, állami aranyéremmel kitüntetve. 

Ajánlják kitűnő hangu és erős szerkezetű 
légnyomatu és elektromos berendezésű 

ORGONÁIKAT 
a legjutányosabb árak mellett, művész ies 
kivitelben, o o O Raktáron kitűnő hangu 

harmoniumok minden nagyságban. 
Elektromos fujtató készülékek. Árjegyzéket kívánatra Ingyen. 
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azért a vidékről a fővárosba látogató vidéki 
katholikusok is, főleg az egyesületek vezetői. 

Ennek hatása alatt a vidéken is mindenütt 
utánoznák a példát, és ahol nincs még meg, 
megteremtenék a katholikusok hármas szolidá-
ritásának eszközét és fókusát, a kath. társadalmi 
központot és székhelyet, a helybeli kath. egye-
sületek helyi központjának felállításával kap-
csolatban. 

Míg ez a lokálisnak látszó, valójában azon-
ban országos jelentőségű alapítás valóra válhat, 
addig is meglevő egyesületeinket, főleg kath. 
köreinket, állítsuk belé a katholikusok hármas 
szolidaritásának szolgálatába. Ha ez azután meg-
valósul, akkor legközelebbi nagygyűlésünk a 
magyar katholikusok érzelmi, elvi és intézmé-
nyes homogeneitásának és szolidaritásának te-
kintélyes megnyilvánulása és ünnepélyes hit-
vallomása lesz. 

EB II. AZ ÖRÖK VAROSBÓL 

Z a r á n d o k o k c s o p o r t o s fogadta tása a Va-
t ikán t e r m e i b e n . November 12-én a Szentatya öt 
csoportban fogadta a Rómában időző zarándokokat 
a Vatikán különféle helyiségeiben. A Szentatya ma-
gánlakásában először a Nápolyban horgonyzó Florida 
és Arkansas nevű amerikai hadihajók nyolc tisztjét 
és Maxwell nevű parancsnokát fogadta, kiket Kennedy 
praelatus, a római észak-amerikai kollégium rektora, 
mutatott be a Szentatyának, majd átmenve a szom-
szédos terembe, az említett két hadihajó 120 hadi-
tengerészének hódolatát fogadta. Innét a trónterembe 
ment át és fogadta azon püspököket (11), kik az ép 
akkor Rómában időző és ugyanezen napon fogadás-
ban részesülő, olasz zarándoklatokkal (Alba, Monte-
Cassino, Calabria, Romagna, Accjuapendente) jöttek, 
köztük a reggio-di-calabria-i, a ravenna-i és a ros-
sano-i érseket, és még a monte-cassino-i főapátot. 
Ezután ezen püspököktől kisérve a Sala Clementina-ba 
ment át és ott fogadta a Róma különféle kath. inté-
zeteiben a katasztrofális földrengés óta elhelyezett 
calabria-i árvagyermekeknek hódolatát. Végre a 
Szentatya a Sala Clementina előtti kétkarú loggia-ra 
(lépcsőházra nyiló folyosó) ment ki és ott 1300 tér-
den álló olasz zarándok sorfala közt vonult végig, 
és reájuk, mielőtt visszavonult volna, áldását adta. 

November 15-én fogadta a Szentatya az Észak-
amerikai Egyesült-Államoknak jelenleg az olasz vi-
zeken cirkáló hajóhadának parancsnokát: Badger 
admirálist, Winsloiv, Beatty admirálisokat, Maxwell 
parancsnokol, valamint az alattuk álló hajóhadnak 
más 160 tengerészét. 

Úgy látszik, a már hűvösre fordult időjárásra 

való tekintettel folynak le most már a tömeges fo-
gadtatások a Vatikán termeiben, amint ez különben 
a Szentatya betegsége előtt rendes szokás volt télen-
nyáron. 

X. P i u s pápa k o r o n á z á s á n a k t izedik év-
fordulója . Mult vasárnap folyt le a Vatikán «Cap-
pella Sistina»-jában a Szentatya megkoronáztatása 
10. évfordulójának megünneplésére kitűzött ünne-
pélyes szentmise a Szentatya jelenlétében. A koro-
názás ugyan 1903. aug. 9-én történt, de templomi 
megölését nov. 16-ára tették át a nyári időnek al-
kalmatlanságára való tekintettel. Az ünnepélyen 25 
bibornok vett részt Vannatelli Szerafin bibornok, a 
bíbornoki kollégium dékánhelyettese, vezetése alatt; 
ő nyújtotta át a Szentatyának a szenteltvizhintőt a 
kápolna bejáratánál. 

A szentmisét a «cappella Papale»-ben részvé-
telre jogosított egyházi méltóságok (a kúriában időző 
pátriárkák, érsekek, püspökök, Rota-uditerék, prela-
tusok, szerzetfőnökök stb.) részvételével Merry del 
Val bibornok pontifikálta. Jelen voltak még a maltai 
lovagrend nagymestere és a Vatikánnál akkreditált 
diplomáciai testület tagjai. 

A szentmise alatt a «Cappella Sistina»-nak hires 
énekkara énekelt msgr. Perosi vezetése alatt. 

A Szentatyának a kápolnához való átvonulása 
utján a Sala Regia-ban 250 castellamare-i zarándok 
volt felállítva, kikre a Szentatya áldását adta. 

B e a t i f i k á c i ó s p e r e k a R i tus -Congrega t io -
nál . A S. Congregatio Rituum f. é. nov. 11-én ülést 
tartott a Vatikánban, amelyben négy beatifikációs 
perben hoztak határozatot és pedig: 

1. Lucchesi Dom. János karmelita pap «Vene-
rabilis Dei servus» ügyében, vájjon a viterbo-i püs-
pöki hatóságnál Lucchesi-nek életéről, erényeiről 
és csodáiról általában folytatott vizsgálat érvényes 
volt-e? 

2. Netta Mihály Vitus redemtorista áldozópap 
«Venerabiiis Dei servus» ügyében, vájjon a nicotera-i 
püspök által arról, hogy ezen áldozópap eddig nem 
részesült tiszteletben, hozott Ítélet megerősítendő-e? 

3. Ab Arce Jeromos «Ven. Dei servus» vértanú-
nak beatifikációs, illetőleg vértanú-kijelentési ügyé-
ben, vájjon az eddig lefolytatott per érvényes-e és 
a tanuk helyesen hallgattattak-e ki és minden bizo-
nyíték kellő felhívások űtján szorgalmaztatott-e? 

4. Benilde Fratel keresztény iskolatestvér «Ven. 
Dei servus»-nak beatifikációs és kanonizációs ügyé-
ben, vájjon az előbbi (3.) esetnél említett dolgok 
helyesen történtek-e ? 

E g y k o n v e r t á l t m o n o f i z i t a szir patriárka 
fogadta tása a Vat ikánban. November 1. óta Ró-
mában időzik Abd-nl-Masiah volt jakobita (mono-
fizita) szir patriárka, ki folyó évi május havában 
hagyta el a monofizita szektát és tért vissza négy 
püspökkel, két chorepiskopos-sal, 51 pappal és sok 
világival együtt a kath. egyház kötelékébe. Ezen 
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megtéi'és előmozdításában nagy része volt Rahmani 
antiochiai szir pátriárkának (székhelye: Mardin), aki 
jelenleg szintén Rómában időzik. 

A két főpap november 16-án a Szentatyánál telte 
hódolatát. A konvertita patriárka meghatva jelentette 
ki a Szentatya előtt, hogy csakis azért jött Rómába, 
hogy engedelmességét és hódolatát fejezhesse ki 
Krisztus helytartója és az apostolfejedelem utóda 
előtt, amely hódolatot a szir liturgia szövege is hatá-
sos szavakkal fejezi ki; végre magára és vele áttért 
püspöktársaira, papjaira és hiveire a Szentatya áldá-
sát kérte, megígérvén, hogy mindnyájan halálig hivek 
fognak maradni a kath. valláshoz. 

A Szentatya látható megindulással adta áldását 
a főpapra és őt egy értékes gyűrűvel és mellkereszt-
tel ajándékozta meg. 

Rahmani patriárka pedig külön kért áldást a 
megtérés művének további folytatására a jakobiták 
közt, kik épen most nagy hajlandóságot mutatnak 
a kath. egyházba való megtérésre. 

I n d e x - r e tett k ö n y v . A S. Congregatio Indicis 
folyó évi november 13. decretumával a tiltott köny-
vek jegyzékébe illeszteni határozta el Giacomelli An-
tonietta írónőnek «Per la riscossa cristiana» (A ke-
resztény visszafoglalásért) cimű és Milano-ban meg-
jelent munkáját. 

Az Index-Congregatio jelenlegi praefectus-a Delta 
Volpe bibornok, titkára pedig Esser Tamás dömés 
atya; ők írták alá ezt a legújabb «decretum parti-
culare»-t is. 

Az uj vat ikáni s p a n y o l n a g y k ö v e t . Calbelon 
eddigi vatikáni spanyol követ a spanyol kormány-
változás folytán beadta lemondását és már a mult 
héten el is távozott Rómából. Helyére a spanyol 
király Viiiaza gróf, szentpétervári spanyol nagyköve-
tet küldi Rómába; az új nagykövet kineveztetéséhez 
a Szentatya már megadta beleegyezését. 

Mindenesetre feltűnő, hogy Calbelon a spanyol 
kormányváltozás és kormánypárt-változás miatt tart-
hatatlannak látta helyzetét a vatikáni követségben, 
a diplomaták állását ugyanis a belpolitika hullámai 
ilyen gyorsan nem szokták megingatni, de másrészt 
érthető, hogy a szélső radikalizmussal enyelgő libe-
rális kormány által küldött és hasonló gondolkodású 
Calbeton nem érezte már magát otthonosan a vati-
káni követségben, mikor konzervatív külügyminisz-
ter ad majd neki utasításokat, amelyek hihetőleg 
konciliansabbak lesznek az egyház iránt, mint a 
Romanones kabinet külügyminiszteréi voltak. 

A r ó m a i B i b l i k u s Intézet l egújabb gra-

duáltjai . November 13-án folytak lea Vatikánban a 
bibliai tudományokból a licentiatus-i gradushoz előírt 
szóbeli szigorlatok, amelyeknek ezidén négy jelölt 
vetette magát alá és pedig: Keller atya, a Szentlélek 
Congregatio tagja, a római francia kollégium nö-
vendéke, Cheminant rennes-i és Plessis nantes-i egy-
házmegyei papok, az angers-i kath. egyetem hall-
gatói és Combeltes nantes-i pap, a római francia 
kollégium növendéke. A szigorlaton a biblikus inté-
zet tanárai kérdezték a jelölteket a bibliai történet-
ből, archaeologiából és a keleti nyelvekből és pedig 
mindegyiket 2—2 órán át. A szigorlat végén az elnök 
kihirdette az eredményt : az első jelölt (Keller) kitün-
tetéssel, a második majdnem kitüntetéssel, a többi 
kettő egyhangúan tette le a szigorlatot. 

K a t h o l i k u s s z o c i o l o g i a i doktora tus e n g e -
d é l y e z é s e . X. Pius pápa f. é. okt. 24-én a Berga-
mo-ban fennálló katholikus szociologiai iskolához 
intézett levelében ezen iskolának öt évenkint meg-
újítandó engedélyt ad, hogy azok, akik ezen inté-
zetben a pápailag jóváhagyott szabályzatban előírt 
tudományokból, az előírt módon a szigorlatot kiáll-
ják, szociologiai doktori (laurea doctoris in sociali 
scientia) grádusra felavathatók legyenek. 

N a t h a n s i n d a c o b ú c s u z á s a . November 11-én 
este történt meg ez a búcsúzás a községtanács ülé-
sében. Nathan a «mise en scéne»-t nagyon jól ren-
dezte. Nagy tapsviharral fogadta a községtanács és 
a karzat közönsége és így is vettek tőle búcsút. 

A lemondást Nathan egy hosszabb beszédben 
jelentette be. Mindjárt beszéde elején Nathan kije-
lenti, hogy a legutóbbi politikai választások folytán 
előálló helyzet birta rá a «Giunta»-t a lemondásra. 
Dicsekedve említi, hogy a blokk-párti községtanács 
teljesen távoltartotta magát a politikai választások 
befolyásolásától. Majd így folytatja: 

«Ez talán tévedés volt tőlünk most, mikor a 
városi adminisztrációs blokk által felállított jelöltek 
ellen egy reakcionárius blokk állított fel ellenjelöl-
teket. Itt Rómában, ahol «egy megszűnt uralom nevé-
ben» a városi élet minden fényébe beszivárog a poli-
tika, az adminisztráció okvetlenül politikai jelleget 
ölt, akár közvetve, akár közvetlenül. De mi tartózkod-
tunk ettől, azon reményben, hogy Róma képviselőinek 
korrekt magatartása például szolgál majd más, nem 
kevés városnak, ahol az egyéni és pártérdekeket 
összezavarják.» 

Majd a lefolyt választások eredményét blokk-
párti világításba helyezvén, kijelenti, hogy «a kleri-
kális blokk (blocco clerico-moderato) által eldobott 

Hemopatiai gyógyintézet Asthma, köszvény, görvélykór, idnit és nehéz szív-, 
gyomor', máj-, vesebajok és súlyos idegbajok (para-
lysis, tabes, álmatlanság) gyógyítására berendezve. 
Bejáró betegek részére. Mérsékelt árak. Bevált, ki-Budapesf, V., Váci-körui 18. S Z . I. = = = = = próbált kezelés ! 
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kesztyűt felveszik és örömmel fogadják el a kihívást, 
bízva az új «községi» választó-testületben és abban, 
bogy a választási harc előtt a hatalmat egy pártat-
lan funkcionárius kezébe adhatják át: akkor majd 
a polgárok meg fogják mondani, vájjon a klerikális 
blokkot elébe teszik-e a demokratikus pártok blokk-
jának. Ha újból meg fognak bennünket bízni az 
adminisztráció terhének vállalására, tudják meg ellen-
feleink, hogy ha csak legkisebb jelét látjuk, hogy 
gyűlöletessé lettünk, készek vagyunk a hatalmat is-
mét letenni». 

Majd rámutat a sindaco arra, hogy a külfölddel 
és külföldiekkel szemben mindig törekedtek Róma 
városának dekórumát megőrizni (?), amiről az utóbbi 
hat éven át a Kapitoliumon megfordult idegenek 
tanúságot (?) tehetnek. 

«Elkezdve a vallás iránt érzett abszolut tiszte-
lettől és a klerikális mázzal eltakart nemzetelle-
nes politika iránt való abszolut ellenállástól — 
amint azt a Porta Pia előtt elmondott beszéd kifej-
tette — egészen a minden vallásra közös, az iskolai 
nevelés alapjává tett polgári erkölcstanig, a modern 
iskolaépületektől kezdve a szabad tanítás fejleszté-
séig, a testi nevelés előmozdításáig, lelkiismeret-fur-
dalás nélkül tekinthetünk vissza a megtett utunkra.» 

Végre az utóbbi hat évben gazdasági és közle-
kedési téren elért eredményekre mutat reá a sin-
daco és kijelenti, hogy nem hagyva hátra adósságot, 
nyugodtan távoznak a hatalomból Rómába, a har-
madik Itália fővárosába vetett bizalommal. 

«Es áldjuk a jóságos végzetet, hogy végre a reak-
ció egyesült hatalmasai felhivtak bennünket, hogy a 
porondra szálljunk le, hogy felvegyük elleneinkkel 
a harcot, amelyben büszkén fogunk küzdeni az egység, 
a haladás és a jövő nevében.» 

Nathan után a községtanács többségi blokkjá-
nak nevében Scialoja egyetemi tanár szólalt fel, 
kifejtve a többségnek felfogását a lemondás okairól 
és rámutatva a hat éven át elért sikerekre, amelyek-
ért hálásnak kell lennie a polgárságnak, még ha az 
eddigi többség nem is tér vissza többet helyére (sic !). 
Az alkotmánypárti kisebbség nevében Monti-Guar-
nieri tanácsos elismerését fejezte ki a községtanács 
lemondásában megnyilatkozó korrektség felett ; nem 
akarja kifogásolni a polgármester önvédelmét, de 
annak polemikus hangja és a kisebbségnek a «reak-
ció» névvel való megbélyegzése ellen tiltakozik, mert 
ők is tisztességgel vettek részt a községi adminisz-
trációban. Majd a választásnál ők is porondra fog-
nak állani és nem fogják magukat túlszárnyalni en-
gedni senki által Róma iránt való szeretetben, mert 
Rómát nem sajátíthatja ki senki egyedül magának, 
mint azt a sindaco tette. A szocialisták nevében 
Della Seta tanácsos szólalt fel, utalván arra, hogy a 
hét év előtt létrejött blokk és a mai blokk közt nagy 
a különbség, mert abból kilépett a legnagyobb római 
proletár-szövetkezet: a munkás-kamara és annak ter-

mészetszerű politikai szervezete, a római szocialista 
párt; de épen azóta a blokk is cserben hagyta 
régi programját és pártközi, kiegyezéses irányzatát, 
aminek feltűnő bizonysága az, hogy a többség egyik 
tagja, Scialoja tanár, már komoly jelölt egyik minisz-
teri tárcára. Bírálatot mondva a hét év munkássá-
gáról, örömét fejezi ki a lemondás felett, de a kleri-
kálisok ellen a demokratikus pártokkal való szoli-
daritását fejezi ki. 

Ülés után az utca zajos tüntetést rendezett Nalhan 
mellett. 

A 80 városi tanácsos (consigliere) közül 62 adta 
be lemondását, köztük van E. Nalhan polgármes-
ter is. 

A Civiltá Catto l ica új s z e r k e s z t ő j é n e k 
p r o g r a m m j a . P. Chiaudano S. J., a Civiltá Catt. 
új szerkesztője, a folyóirat nov. 15. számának élén 
egy hosszabb cikket («Nostro dovere nell'ora pré-
sente») közöl, amely a folyóiratnak az üj szerkesztő 
alatt követendő programmját négy pontba foglalja 
össze, és pedig rámutatva arra, hogy ez a Szentatyának 
ő hozzá okt. 31-én intézett gratulációs levelében is 
már benne foglaltatik, úgy hogy az egész cikk — 
kissé homiliaszerű stilusban — mintegy kommentárja 
a pápai levélnek. 

Első programmpontul azt jelöli meg P. Chiau-
dano, hogy, miként minden kath. intézménynek, ügy 
a Civ. Catt.-nak is főkötelessége az egyházat és a pápa-
ságot szolgálni ; ezért tudományos, irodalmi, politikai 
és közgazdasági kérdésekkel a Civiltá csakis annyi-
ban foglalkozik, amennyiben ezek az erkölccsel és 
a vallással összefüggnek. 

Második programmpontul azt jelöli meg P. Chi-
audano, hogy korunk fő hibájától, a hitben való el-
gyengüléstől és az erkölcsi ellazulástól, kell a kath. 
lapnak megóvnia olvasóit, amely utóbbi baj a min-
den irányban való könnyelműségben, féktelenségben 
nyilvánul meg, ami még a katholikus sajtót is infi-
ciálta. Az erkölcsi ellazulás jelenségei közt élesen 
bélyegzi meg a koëdukdcio kérdését is, amelyet er-
kölcsi züllöttségnek nevez. 

Harmadik pontul azt állítja fel a cikkíró, hogy 
a folyóirat a fenti célokra szolgáló eszközöket a 
pápai utasításokban találja; és itt X. Pius pápa kü-
lönféle újításait és intézkedéseit sorolja fel, három 
csoport szerint: a hitéletre, a tiszta tanra («Pascendi» 
enc., «Lamentabili» deer.) és a küzdelemben köve-
tendő gyakorlati eljárásra («II fermo proposito» etc.) 
nézve. 

Végre negyedik programmpontul azt tűzi ki, a 
pápai levél nyomán, a cikkíró, hogy a Civiltá-nak a 
többi kath. lapok részére a példakép, a segítőtárs és 
a bátorítónak szerepét kell betöltenie. 

A cikk azon Ígérettel végződik, hogy a Civiltá 
igyekezni fog a Szentatya által megjelölt ezen irány-
elveket követni, és hogy soha sem fog elfeledkezni 
az egyház és a pápa ügyeiről, és hogy az egyház és 
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a pápa győzelme lesz e lap örömének és törekvései-
nek a telje. 

Az o l a s z k a t h . n é p s z ö v e t s é g in i lano- i s z o -
c i á l i s k u r z u s a . Az Unione Popolare fra i cattolici 
d'Italia (olasz kath. népszövetség) a Konstantin-jubi-
leumnak bezárásaképen Milano-ban november 30-iká-
tól december 6-ig egy «szociális hetet» (settimana 
sociale) fog tartani, amelyben előkelő jogász-előadók 
fognak különféle szociális témákról előadásokat tartani. 

Ez alkalomból Merry del Val biboros, államtit-
kár levelet intézett dalia Torre grófhoz, az Unione 
Popolare elnökéhez, amelyben a Szentatya nevében 
helyesli a kongresszus eszméjét, beterjesztett pro-
gramját, és bizalmát fejezi ki az iránt, hogy a ter-
vezett szociális hétnek üdvös eredményei lesznek, és 
így valóban méltó záróköve lesz az idei jubileumi 
ünnepségeknek. 

Dalia Torre gróf körlevelet bocsátolt szét, amely-
ben tudatja ezen szociális kongresszus fő célját és 
ez: azon kath. irányelveknek kifejtése, amelyek az 
olasz kath. társadalmi akciót irányítani hivatvák, 
hogy a vallásnak a nemzeti életre való befolyása 
megvédhető legyen, amit az ország civilizációja, a 
százados tradíció, a népnek élő hite megkövetelnek 
a támadó laicizmussal, mint az állam atheizmusával, 
és az állami intézmények teljes elkeresztényteleníté-
sével szemben. 

E g y izrae l i ta drezda i t a n á r Í té le te N a t h a n 
s i n d a c o - r ó l . Az udine-i származású Verona David 
drezdai tanár levelet írt a római Tribuna-hoz és 
abban, izraelita volta dacára, rámutat Nathan buká-
sának igaz okára. A többi közt így í r : 

«A blokk bukik, mert nem volt érzéke Róma 
története iránt, amely fennállásának minden fázisá-
ban nagy volt még gyengeségei és hibái dacára i s . . . 
Már a blokk első nyilatkozatai után kellemetlenül 
hatott reám, hogy a községtanács a Kapitoliumon a 
régibb és a közeli mult iránt elfogult lélekkel foglalt 
ott helyet. Innét eredt az előző községi adminisz-
trációknak ócsárlása, pedig azok viselték a kezdemé-
nyezés nehézségeit. Innét eredt az a Nathan beszé-
deiben uralkodó hangnem, mely nem akart más Ró-
mát ismerni, mint a pogány Rómát és az 1870. év 
utáni laikus Rómát, mintha egészen 1870-ig a bar-
bárságnak hosszú korszaka következett volna (dacára 
a pápai Róma nagyszerű műemlékeinek, művészeti 
remekeinek és levéltárainak). Innét eredt az a rend-

szeres, csúfolódó és nyelvöltögető ellenkezés a mult 
művészi maradványainak tiszteletét védő esztétikus 
követelmények ellen; innét volt végre az a vallás-
ellenes gyűlölet (miért ne vágjuk ki e szót?), ame-
lyet épen az izraeliták, például Piperno tanácsos, 
sajnáltak.» 

Majd kifejti, hogy Nathan-nak, minden jó tulaj-
donai és adminisztratív képességei, érdemei és tisz-
tessége mellett, tarthatatlan volt polgármestersége, 
mert szabadkőművesi elveitől egész az obsessio-ig 
hagyta magát befolyásoltatni, épen Rómában, ahol 
nyoma sincs az antiszemitizmusnak, és ahol egy 
Luzzatti, egy Sonnino (ezek is izraeliták, de mérsé-
keltek) polgármestersége sohasem váltott volna ki 
ilyen ellenszenvet; és az volt a blokk hibája, hogy 
nem vette észre azt, hogy az így viselkedő Nathan 
volt a blokknak igazi gyengéje. 

«Nem annyira be nem tartott Ígéretek, mint 
inkább eszmei okok okozták a blokk bukását ; 
ezen okokat jól látják (és ez a legjellemzőbb) még 
a vallásilag vagy esztetikai tekintetben közömbösek 
is, mert Rómáról magasabb, tágabb és történeti hiva-
tásával jobban megegyező felfogással birnak. A demo-
krácia megbocsáthatatlan bűnt követne el, ha nem 
venné számba azon eszmei okokat, amelyek miatt 
bukott meg a blokk, és ha újabb megválasztatás ese-
tében visszaesne a régi hibákba. Hiba volna elfelej-
teni, hogy a nagyvárosoknak épen úgy, mint a nagy 
lapoknak, a középen mozgó eszméket kell követniök, 
nem pedig a szélsőségeseket.» 

III. L a j o s b a j o r k i r á l y t r ó n f o g l a l á s á n a k 
ü n n e p l é s e R ó m á b a n . Ez az ünneplés nov. 12-én 
a római német nemzeti templomban, a S. Maria 
deli' Anima-ban, történt pontifikális szentmisével, 
amelyet De Ow-Felldorf passau-i püspök tartott a 
Germanico-Hungaricum Collegium növendékeinek 
asszisztenciája mellett. Szentmise végén Te Delim is 
volt. Az ünnepélyen megjelentek Merry del Val, 
Agliardi, Vine. Vannutelli, Rinaldini, Lorenzelli és 
Bisleti bibornokok, Thun-Hohenstein gróf a maltai 
lovagrend nagymestere, Schönburg-Hartenstein herceg 
vatikáni osztrák-magyar nagykövet, Mühlberg Ottó 
vatikáni porosz követ, d'Erp báró vatikáni belga 
követ; a bajor követ családi gyász miatt akadályozva 
levén, Bajorországot a vatikáni bajor követség tit-
kára és a quirináli bajor nagykövet képviselték. 

RBAUER A. UTÖDA 
Budapest, IV., Váci-u. 41. sz. 

A legjobb hírnévnek örvendő és legrégibb 
EGYHÁZI SZEREK 
ruhák, zászlók stb. gyára. 
Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve, Telefon 167-34. 



'28. szám. R E L I G I O 695 

III. TUDOMÁNYOS CIKKEK, e*> <*> <*> co 
KÖZLEMÉNYEK, ÉRTEKEZÉSEK 

Sémi tanulmányok- m. közlemény. 
îî. A s é m i ő s n y e l v ; a s é m i d i a l e k t u s o k ere-

d e t e . 

Irodalom: Barton, Sketch of Semitic Origins, Social and 
Religions, New-York, 1902. — Caetani, Studi Storici, Milano, 
1911. — Clay, Amurru, the Home of the Northern Semites, 
Philadelphia, 1909. — Grimme, Mohammed, München, 1904, 
6—9. 11. — Guidi, Delia sede primitiva dei popoli semitici 
(Atti della R. Accademia dei Lincei, Ser. III.) 1879, 566— 
615.11. — Hőmmel, Grundriss der Geographie und Geschichte 
des alten Orients, München, 1904, 80. 1. — Noeldeke, Ency-
clop. Brit. XXI, 643. — Renan, Histoire générale des langues, 
sémitiques, Paris, 1858, 29 köv. 11. — Sayce, An Assyrian 
Grammar for Comparative Purposes, London, 1872, 13. 1. — 
Sprenger, Leben und Lehre der Muhammed, Berlin, I, 241 

köv. II. - Streck, Klio VI, 188. 

Az imént vázolt sémi nyelvek és nyelvjárások 
összehasonlítása alapján arra a biztos, soha kétségbe 
nem vont eredményre teszünk szert, hogy az összes 
sémi tájszólások egy közös ősnyelvnek differenciáló-
dása útján keletkeztek. Bár ezt a sémi «ősnyelvet» 
eddigelé rekonstruálni nem sikerült és egyáltalában 
nem valószínű, hogy a közel jövőben sikerülne, annyi 
bizonyos, hogy az összehasonlító sémi philologia 
egyik legfontosabb eredménye az a több mint való-
színű feltevés, hogy az összes sémi nemzetek valaha 
egymás közelében laktak, nagy ethnographiai egysé-
get képeztek, és egy közös őshazából széledtek el a 
szélrózsa minden irányában. 

Vájjon mi volt a szemiták őshazája? 
A tudomány mai állása szerint ez a kérdés még 

koránt sincs végleg eldöntve. Noeldeke szerint a 
szemiták őshazája Afrika, Grimme hozzáteszi Kelet-
Afrika, hivatkozva egyes keletafrikai és a sémi nyel-
vek rokon hangtanára. Guidi szerint a szemiták 
Babyloniából széledtek el későbbi lakóhelyeikre. Bár 
a híres olasz orientalista ezt a nézetét mai nap senki 
sem vallja többé, érdekes érvelése legalább is külön 
említést érdemel, annál is inkább, meri újabban 
egyik földije az ő érveinek felhasználásával igen 
fontos eredményre vélt szert tenni. 

Guidi feltevése a sémi nyelvek szótári állomá-
nyának vizsgálatán alapszik, amelynek tanúsága szerint 
a sémi nyelvekben bizonyos fogalmakra közös, má-
sokra viszont teljesen elütő szavakat találunk. Közös 
szavak : falu, folyó, mocsár, nád, tél, hó, nyár, szél, 
szamár, fűzfa, tamarix-fa, pálma, búza, árpa, tömjén, 
arany; viszont a hegynek, sivatagnak, ezüstnek, cédrus-
nak, vasnak a neve minden sémi nyelvben más és 
más. Guidi szerint ebből az következnék, hogy a 
sémi népek őshazája mocsaras lapály volt, amelyen 
árpa, búza, fűz- és pálmafa termett. Ez az ország 

szerinte csak Mezopotámia lehetett, mert a szemiták 
többi lakóhelyei vagy sivatagos tájak, vagy pedig 
hegyes-völgyes vidékek. 

Abban az időben, amikor az olasz «Academia 
dei Lincei» Guidi-nek ezt a nevezetes értekezését 
közzétette, ez a feltevés nem ment lehetetlenség-
számba. Azonban az ékiratok alaposabb tanulmá-
nyozása és főleg a sumir régiségek felfedezése foly-
tán az egész elmélet tarthatatlannak bizonyult. Ma-
napság ugyanis tudjuk, hogy Mezopotámiát a legré-
gibb időben csak egy sémi népfaj lakta: az akkadok, 
akik maguk is a többi testvértörzsektől korán sza-
kadtak el és a sumirek kul túrájának hatáskörébe 
kerülve, nyelvi és társadalmi tekintetben a többiek-
től elkülönítve fejlődtek. Azonfelül a sémi népek 
ethnographiai egysége a történelemelőtti időkbe, a 
legnagyobb valószínűség szerint a jégkorszakba esik, 
amikor Mezopotámia lakhatatlan, iszapos tengerfenék 
volt. 

Tudni való dolog, hogy Dél-Mezopotámia egé-
szen addig a vonalig, amely az Eufrát part ján fekvő 
Hit városát a tigrisparti Samarával összeköti, alluviá-
lis lapály, amely a jégkorszakot követő melegebb 
napoknak köszöni létét. A gletser-korban ugyanis a 
Babyloniát észak és kelet felől övező arméniai és 
kurdisztáni hegyóriásokat hatalmas hótömegek borí-
tották, amelyek a jégkorszak lezajlása után megol-
vadva hihetetlen víztömegeket zúdítottak a lábaiknál 
elterülő sekély öbölbe. A Tigris és Eufrát, a két Záb, 
az Adem és Dijála, a Karún és Kerka völgyei ké-
pezték ezeknek az özönvizeknek levezető csator-
náit, amelyek iszapja folyótorkolatok közelében 
lerakodva deltákat, lagunákat, szigeteket, majd lápo-
kat képezett, amelyek hosszú évezredek lefolyása 
alatt lassacskán kiszáradva, végtére lakhatókká lőnek. 
Ez a geologiai folyamat azonban nem ment min-
denütt egyformán végbe. Az Eufrát még mai nap is 
jóval több iszapot szállít a babyloniai lapályra, mint 
a másik ikerfolyó, a Tigris.1 Ennek következtében az 
Eufrát medre a beiszaposodás folytán egyre magasabb 
és magasabb fekvést nyer a partjai mentén elterülő 
lapályhoz képest és így vize mesterséges öntözésre 
minden nagyobb nehézség nélkül felhasználható.2 

Ilyen körülmények között nagyon természetes, hogy 
épen az Eufrát alsó folyása vált legelőször lakhatóvá 
és lőn Elő-Azsia legrégibb kultúrájának melegágyává. 
Ez a kultura azonban nem volt sémi, hanem sumir, 
illetve, minthogy a sumirek a turániakkal rokon nép, 

1 E jelenség oka egyszerűen az, hogy az Eufrát, a víz-
szegény Chabortól eltekintve, középső és alsó folyásában 
egyetlen egy mellékfolyót sem vesz medrébe ; ennek követ-
keztében vize erősen párolog és így szilárd alkatrészekben 
(iszap stb.) sokkal gazdagabb mint a Tigrisé, amelynek 
viszont az baja, hogy ásványi alkatrészei miatt vize élvez-
hetetlen. V. ö. J. Walther, Das Gesetz der Wüstenbildung,3 

Leipzig, 1912, 235. 1. 
2 L. R. Koldewey, Das wieder erstehende Babylon, Leip-

zig, 1913, 17. 1. 
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turáni eredetű. A szemiták a legrégibb időkben 
csakis Eszakbabyloniát lakták, vagyis az 'afedsi 
mocsarak és a Saglawijje csatorna között elterülő 
vidéket. Itt azonban a Tigris és Eufrát medre leg-
közelebb vannak egymáshoz ; a tavaszi áradások 
alkalmával vizeik közvetlen érintkezésbe lépnek 
egymással s az egész Eszakbabyloniát beláthatatlan 
tengerré változtatják. Az a száradási folyamat, amely-
nek Délmezopolámia lakhatóságát köszönhette, itt 
ment végbe a leglassabban, úgy hogy szinte biztosra 
vehetjük, hogy a szemiták ezt a területet csak azu-
tán vették birtokukba, mikor a sumirek az Eufrát 
alsó folyását megszállották, következőleg Északba-
byloniában való letelepülésük már abba a korba 
esett, amikor a különböző sémi törzsek ethnogra-
phiai egysége felbomlott. Az akkadoknak, Északbabylo-
nia sémi telepeseinek, nyelve ugyanis a differenciá-
lódás oly magas fokát mutatja, hogy e népnek a 
sémi egységből való kiválását ősrégi időktől kell 
datálnunk. 

Arról tehát szó sem lehet, hogy a szemiták ős-
hazája Mezopotámia lett volna. Sokkal valószínűbb 
az a feltevés, amelyet először Sprenger, utóbb Schrä-
der és Sayce vallottak, miszerint az összes sémi 
népek bölcsőjét Arábiában kell keresnünk. Mai nap-
ság a tudósok legnagyobb része azt a nézetet vallja, 
sőt akadt egy olasz orientalista, Caetani, Teano her-
cege, aki Guidi érveinek teljes elismerése mellett, 
sőt azok fenntartásával oda konkludál, hogy a szemi-
ták őshazája nem is lehetett más, csak Arábia, de 
nem a mai sivatagos Arábia, az afrikai Szahara 
pendantja, hanem a gletser-kornak erdőkben, folyók-
ban, termőföldben dús vidéke, mely az egész ázsiai 
kontinens fokozatos desiccatiója folytán lett azzá, 
ami jelenleg: kopár, terméketlen sivataggá. 

A világ legkülönbözőbb helyein talált embca'i marad-
ványokból ugyanis mai napság minden kétséget kizáró 
határozottsággal állapítható meg, hogy a jégkorszakban 
a föld felületének nagy részét emberek lakták. Ámde 
a föld klimatikus viszonyai a mostaniaktól akkortájt 
erősen különböztek. A föld egyes részeinek átlagos 
hőmérséklete leszállt, a csapadék évi mennyisége 
viszont jelentékenyen emelkedett és ennek követ-
keztében hatalmas gletser-felületek támadtak olyan 

helyeken is, amelyek mai napság a jégtől teljesen 
mentesek.1 A föld északi féltekéjén terült el a leg-
nagyobb jégmezők leghatalmasabbika. Ennek a közép-
pontját a Skandináv-félsziget képezte, melytől dél-
keletre a Balti-tenger és délre az Északi-tenger 
partvidéke csaknem Thüringiáig több száz méter 
magasságban gletser-jégtől volt borítva. Az Alpok, a 
Kaukázus, a Zagros magas hegyei, a Himalája csak-
nem összefüggő, áthatolhatatlan jégmezőket képeztek. 
E gletser-vidékek közelsége Arábiára szinte üdítőleg 
hatott. Nagy lévén a csapadék és a hőmérséklet ala-
csonyabb, a nagy Félsziget dús esőktől áztatott fensík-
jait hatalmas erdők és virágzó rétek borították, ame-
lyek vadállománya teljesen elégséges volt a durva 
kőkorszak vadásznépeinek eltartására. A bibliai szerző 
is Arábiában keresi az emberi nem bölcsőjét; a para-
dicsom folyói közül kettő, Pison és Gihon valószínű-
leg a Közép-Arábián át a Tigris és Eufrát torkolata 
felé haladó két hatalmas sivatagos völggyel, a Wadi 
Rummá és a Wadi Dawâsir nevű száraz folyók med-
rével azonosak, amelyek kavicsos talaja alatt ma is 
csendesen folydogál a talajvíz. 

A gletser-kor elmultával Arábia termékenysége 
csakhamar véget ért. A föld hőmérséklele emelkedni 
kezdett, az Iráni Fennsík párkányhegyeinek jégmezői 
elolvadtak, a csapadékmennyiség jelentékenyen meg-
fogyott, a dús esők elmaradtak, az erdők, mezők 
elfonnyadtak, tönkrementek és végre az egykor oly 
termékeny félsziget savannái előbb steppékké, majd 
végül teljesen lakatlan sivatagokká lőnek. A félszi-
get felszaporodott népe már nem talált többé meg-
élhetést a gyér legelőkön ; a lakosság között megkez-
dődött a strugle for life, a létért való küzdelem; az 
erősebb törzsek a gyengébbeket elzavarták, ezek 
aztán vándorbothoz voltak kénytelenek nyúlni és 
jobb hazát keresni. Elkezdődött a sémi törzsek ván-

1 Ujabb időben a jégkorszak nagy gletserfelületeinek 
képződését egyesek a föld szilárd kérgének mozgásával és a 
föld sarkpontjainak eltolódásával magyarázzák. Megjegy-
zendő különben, hogy újabb geologusok szerint földünk több 
jégkorszakot szenvedett át, amelyek mind a sarkpontok el-
tolódásában birnák magyarázatukat. Az utolsó jégkorszakban 
a föld északi sarkát Izland közelében keresik. V. ő. B. Eck-
hardt, Paläoklimatologie (Göschen 482), Leipzig, 1910, 109. 
köv. 11. ; Walther m. 321. köv. 1. 

ALAPÍTVA 1868. ALAPÍTVA 1868. 
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dorlásainak korszaka, amely nemcsak Elő-Ázsia eth-
nographiai viszonyait forgatta fel, de maradandó 
nyomokat hagyott az egész óvilág történetében is. 

így okoskodik Caetani «Annali del Islam» és 
«Studi Storici» c. műveiben. Szerinte Guidi érvei 
egészen helyesek, csakhogy az a föld, amelyen a 
régi szemiták laktak, nem Mezopotámia, hanem a 
hasonló viszonyok között leledző kőkorszakbeli Ará-
bia lett volna. 

Caetani nagyszabású, az összes sémi vándorlá-
sokat egységesen, t. i. az ázsiai földrész fokozatos 
száradásával, vagy ahogy újabban mondani szokták, 
desiccatiójával magyarázó feltevése első tekintetre 
igen tetszetős, igazságához azonban sok szó fér. Alapját 
ugyanis az ú. n. desiccatiós elmélet képezi, az a nézet, 
miszerint az ázsiai kontinensnek a történeti idők 
folyamán konstatálható elnéptelenedése a talaj lassú 
kiszáradásának következménye volna. 

Ennek a nézetnek legelső képviselője a később 
anarkistává lett Krapotkin herceg volt, aki «The 
Desiccation of Euro-Asia» c. alatt erről a kérdésről 
először elmélkedett az angol Földrajzi Társulat egyik 
ülésén. 

A kérdés a mi tárgyunkat is oly erősen érdekli, 
hogy talán nem lesz érdektelen azokat az érveket 
röviden jelezni, amelyekre az egész elmélet támasz-
kodik. 

Azok az utazók, akik az orosz és chinai Tur-
kesztánt beutazták, már régóta rebesgették, hogy 
számos helyen, kiszáradt folyammedrek partján el-
hagyott városok hatalmas romjai láthatók, amelyek 
lakossága a vízhiány elől menekülve a szomszédos 
hegyvidék lábaihoz menekült, majd a szomjúságtól 
űzetve teljesen kivándorolt. Sven Hedin és Stein 
Aurél Chotantól keletre a veszedelmes Takla-Ma-
kan porsivatag közepén fedeztek fel ilyen elhagyott 
telepeket. A Carnegie-intézet költségein Pumpelly 
által Orosz-Turkesztánban végzett kutatások eredmé-
nyei szintén amellett szólnak, hogy a Kirgiz-sivatag 
egészen azonos okok hatása alatt néptelenedett el. 
A desiccatiónak evidens jeleit mulatja továbbá szá-
mos középázsiai tó szintjének siilyedése is, amely a 
partok mentén látható régi vízszint után itélve, he-
lyenkint igen tekintélyesnek látszik és arra vall, hogy 
a medencéket tápláló folyók vízmennyisége a kellő 
csapadék hiányában csappant meg. 

Vannak azonban sokan, akik a föld klimatikus 
viszonyainak állandóságát vitatva a desiccatiós elmé-
letet kereken elvetik. Minálunk ennek az iskolá-
nak legjelentősebb képviselője Cholnoky, kolozsvári 
egyetemi tanár, aki a desiccalió tényét vidékenként 
elismeri ugyan, de annak okát egészen máskép ma-
gyarázza.1 

Szerinte, ahhoz, a föld valamely pontján kultura 
keletkezzék, az kell, hogy talajviszonyok az embert 

i Geographische Zeitschrift XV, 241—258. 

energiájának fokozott kifejtésére ösztönözzék. Tropi-
kus éghajlat alatt soha autochthon kultura nem tá-
madt; Afrika buja őserdeiben az emberiség a mai 
napig gyermekkorát éli. A kultura igazi hazája siva-
tagos vidéken átvonuló, sekélymedrű folyók partjai, 
amelyek vize a szomszédos földek öntözését és meg-
művelését teszi lehetővé. Ha az ember ilyen he-
lyen telepedik le, csakhamar rájön, hogy a folyók 
medrének szabályozása, vizének okszerű elvezetése, 
vagyis megfelelő csatornázás mellett, állandó termést, 
biztos megélhetést teremthet magának. Ámde e ' ne-
héz, sok tudást, nagy körültekintést igénylő munka 
az emberi erők céltudatos egyesülését tételezi fel. In-
nen van, hogy az ilyen mesterséges oázisokon a 
máskülönben lustaságra hajló ember megtanul dol-
gozni, munkájának könnyítése végett gépeket állít elő, 
szervezett társadalommá tömörül, hogy a talaját éltető 
elemet szolgálatába hajtsa és az ellenség ellen meg-
védje. Azonfelül a szomszédos sivatag lakóival mező-
gazdasági terményeit kicserélve kereskedővé, ipa-
rossá lesz. Nem véletlen műve tehát, hogy épen siva-
tagos vidékeken átvonuló folyók partjai voltak a 
magasabb kultura melegágyai, amint azt Mezopotá-
miában, Egyptomban és Közép-Ázsia számos sivatag-
vidékén tapasztaljuk. 

Előállhatnak azonban olyan körülmények, hogy 
e mesterséges oázisok évszázadok kitartó munkájá-
val elővarázsolt jóléte és kulturája a legrövidebb 
idő alatt mehet veszendőbe. A kulturvidék közvetlen 
közelében lakó marcona nomádok szemet vetnek 
szomszédaik gazdagságára. Az irigy nomádok a gaz-
dag parasztokra törnek; a háború ideje alatt min-
den munka szünetel. Egyetlen tavasz árvizei tönkre-
tehetik a magukra hagyott csatornákat, a földek víz 
alá kerülnek; nincs termés; éhínség támad. A régi 
lakosság ilyenkor mit tehet? felszedi sátorfáját, 
odább áll és másutt próbál boldogulni. A népvándor-
lásnak egyik gyakori oka tehát a háború. 

Lehet azonban még egy más oka is, amely kü-
lönösen Közép-Ázsiában állítólag igen gyakori. A konti-
nensmagashegyláncaiból előtörő folyók ugyanisrenge-
teg mennyiségű törmeléket görgetnek medrükben, 
amely a lapályra érve, amint a folyó esése kisebb 
lesz, megáll, felhalmozódik és lapos medrét annyira 
feltölti, hogy az ilyen folyók tavaszi áradások alkal-
mával irányukat megváltoztatva egészen más vidé-
keken át veszik útjukat. 

Mi történik ilyenkor? Eltekintve azoktól a szeren-
csétlenektől, akik az efféle katasztrófák alkalmával 
az új meder piszkos hullámaiban veszítik életüket, 
a folyó irányának hirtelen változása a régi meder 
mentén elterülő városokra különösen nag}' csapás. 
Elveszítve éltető elemüket, a földjeiket öntöző vi-
zet, rövid idő alatt a legnagyobb nyomorba esnek. 
Eleinte kutakat ásnak és a vizet öntözőkerekekkel 
próbálják felvontatni. Csakhogy lassan a kutak is 
kiszáradnak. S akkor mindennek vége ! Nincs más 
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hátra, mint meghalni, vagy elvándorolni. Cholnoky 
szerint ez a nyitja Közép-Ázsia elhagyott telepeinek, 
a száraz fatörzsek övezte Kurgán-oknak. 

Tagadhatatlan, hogy ez a magyarázat a desicca-
tiós elméletnél jóval valószínűbb. A Síéin áttal leírt 
Chotan-vidéki romok tényleg nem keltik azt a be-
nyomást, mintha a Takla-Makan romhalmainak kör-
nyéke évezredes geologiai folyamat következtében nép-
telenedett volna el. Jotkan pusztulását maga Stein is 
hirtelen katasztrófával haj landó magyarázni,1 Dandán-
Ujlik környékének elnéptelenedését pedig kifejezetten 
a csatorna-hálózat elhanyagolásának tulajdonítja.2 

Ami már most Arábiát illeti, be kell vallanunk, 
hogy ez idáig nem vagyunk oly érvek birtokában, 
amelyek alapján határozottan állíthatnók, hogy Ará-
bia klímája és llórája a diluviális időkben a maitól 
lényegesen különbözött volna. Caetnni hivatkozik a 
Doughty által Ma^ân vidékén talált palaeolithekre.3 

l)e ezek bizonyítóereje igen csekély. A geologusok 
szerint ugyanis a Holt-tenger ebben az időben jó-
val hatalmasabb kiterjedéssel bírt, mint manapság.4 

Nincs tehát kizárva, hogy a közelében elterülő vidék 
növényzete is dűsabb volt a mainál. Ép azért hiba 
volna a ma^áni palaeolithekből az egész félsziget 
egykori viszonyaira következtetnünk. Ma^án a siva-
tag határánál fekszik; má r pedig a sivatag és ter-
mékeny föld határai Szíriában mindig esős ingado-
zásoknak voltak alávetve. így pl. török uralom alatt 
a sivatag határozottan előrenyomult; okszerű gaz-
dálkodás mellett azonban a Belka vidékén nem 
volna nehéz újból visszaszorítani. Igaz, hogy olykor 
a sivatag kellő közepén is akadunk impozáns épület-
maradványokra, mint pl. Medain Sâlih vidékén, ame-
lyekből a felületes gondolkodó könnyen haj landó 
azt következtetni, hogy az épületek környéke valaha 
termőföld lehetett. Nem szabad azonban felednünk, 
hogy ezek a romok a kalmár nabateusok állomás-
helyei voltak és arra a célra épültek, hogy karaván-
járataiknak pihenő helyül szolgáljanak. Feltéve pe-
dig, hogy az ilyen épületmaradványok valaha kertek-
kel vagy földekkel voltak körülvéve, biztosra vehetjük, 
hogy azok csakis mesterséges öntözés mellett voltak 
termőképesek. 

Másfelől azonban hangsúlyoznunk kell azt is, 
hogy Cholnoky fejtegetései csakis Közép-Ázsiának a 

1 Homokba temetett városok (Földrajzi társaság könyv-
tára, X. k.) Budapest, 1908, 171. 1. 

2 I. m. 205. 1. 
» Travels in Arabia Deserta, Cambridge, 1888 I, 33. 1. 
4 Blankenborn, Das Tote Meer, Berlin, 1898, 34. köv. 11. 

^Èbben Walther is igazat ad neki ! L. i. m. 46. 1.). 

történeti időkben konstatált állitólagos desiccatióját 
döntik meg, Arábiára nem alkalmazhatók. Caetani 
elméletének alapját a sémi népvándorlások képezik, 
amelyek nagyon is amellett szólnak, hogy a félszi-
get belseje valaha tényleg népesebb lehetett, mint 
manapság. Utoljára az sincs kizárva, hogy a fél-
sziget belsejének alaposabb feltárása mellett utóbb 
ki fog derülni, hogy a kiváló olasz orientalista feltevése 
nem volt légből kapott gondolat. 

A sémi népek őshazájának kérdése egyébként 
ezektől a hypothesisektől teljesen különálló prob-
léma. Hogyan kerültek a sémi népek Arábiába, nem 
tudjuk, valamint arról sem tudunk semmi bizonyo-
sat, csakugyan Arábia belsejében kell-e keresnünk a 
bibliai paradicsomot, amint azt először Glaser, utóbb 
Hőmmel, végül pedig Caetani vitatják. Ep olyan 
problematikus Clay az a nézete, hogy az északi 
szemiták, az akkadokat is beleértve, Amurru, vagyis 
az Orontes vidékéről széledtek volna el szanaszét. 

Egy dolog bizonyos, az, hogy Mezopotámiát, Szí-
riát, Palesztinát, (vagyis mindazokat az országo-
kat, amelyek a tulajdonképeni Arábiát északnyugat 
és északkelet felől határolják) a szemiták előtt más 
fajta népek lakták és amennyire a rendelkezé-
sünkre álló írott történeti hagyományból következ-
tetni lehet, a sémi törzsek a szíriai sivatag, Badijét-
es-Sam szélén bukannak elő az ismeretlenség homá-
lyából. Az arabokat és az arámiakat illetőleg ez a 
tény minden kétséget kizárólag igazolható. A kanaa-
nita népek vándorlásait illetőleg adataink jóval tö-
redékesebbek ugyan, de annyi már most is bizonyos, 
hogy sem a kanaaniták, sem a foinikeiek nem vol-
tak a Földközi-tenger partvidékének legrégibb la-
kói, hanem szintén a sivatag mélyéből tódultak úgy 
Mezopotámiába, mint a Földközi-tenger partvidéke 
felé mintegy 2200 évvel Krisztus előtt. Minthogy azon-
ban az akkad nyelv csak oly sémi nyelvjárás, mint 
a többi, a történeti analógiára támaszkodva habozás 
nélkül állíthatjuk, hogy a sémi népek bölcsője s a 
sémi népvándorlások kiindulási pontja Arábia volt. 
(Folytatjuk.) Kmoskó Mihály dr. 

Bölcseleti és dogmatikai relativizmus. 
III. (befejező) közlemén}'. 

A modern elmélet ezt az érvelést azzal akarja 
megdönteni, hogy hivatkozik az általános változásra, 
Trávxa pet. Ha tehát egy ismeret hű másolata akar 
lenni a valóságnak, akkor neki is szüntelenül változ-
nia kell. Hogy van fejlődés, az tagadhatatlan.1 Erre 

1 Sawicki, i. m. 19. 1. 
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tekintettel is vagyunk, mikor sok ismeretünknek 
történeti alakot és egy közelebbi időbeli meghatáro-
zást adunk. De ha egyszer a helyes időmozzanat az 
igazság megszövegezésébe felvétetett, akkor ezen 
igazságnak is maradandó értéke van. Következőleg 
azon állítás, hogy van örök és változhatatlan, minde-
nütt ervényes igazság — nem annyit jelent, hogy az 
összes megismert dolgok mind örökkévalók és 
mindenüttvalók. Ha Napoleon 1812-ben Oroszország-
ban volt, azért nincs örökké Oroszországban, de 
örökké igaz marad, hogy 1812-ben Oroszországban 
volt. Hogy Cézár élt, hogy volt francia foradalom — 
mindenkorra igaz. 

A dolgok fejlődése új ismereteket érlel, de ezek 
az előbbiek érvényét el nem veszik, ha helyesen 
voltak felfogva. Minden tapasztalati igazság többé-
kevésbbé ezen történeti jelleggel bir. Még a természeti 
törvények érvényessége is csak a most létező világra 
áll. De van az igazságoknak olyan osztálya is, 
melyeknek időfeletti értékük van s nincs bennük 
történeti mozzanat. Az észigazságok minden tekintet-
ben magukon hordják az örök és abszolut jegyeit. 
Kétszer két dolog, bármikor és bárhol van is, együtt-
véve mindig és mindenütt négy lesz. Az új bölcselet 
ezt is tagadja. Azt mondják, nem tudhatjuk, hogy 
2 x 2 mindig és mindenütt négy-e! De világosan 
belátjuk, hogy az ilyen általános igazságok ellen-
tétje esztelenség s minden gondolkodó lényre nézve 
esztelenség. 

Az igazság változhatatlansága ellen látszik bizo-
nyítani az emberiség szellemi éleiében észlelhető 
folytonos, sokszor forradalomszerű átalakulás. A leg-
megokoltabbnak tartott ismeretek idő folytán meg-
dőltek. A bölcselet története igazolja ezt. Az emberi-
ség rengeteg szellemi munkát fejtett ki az élet 
talányainak megfejtésére, s az eredmény — a rend-
szerek örök váltakozása; a jelen halomra dönti 
azt, amit a mult imádott. Nem jogos-e tehát az a 
nézet, hogy csak relativ igazság van s minden kornak, 
nemzedéknek megvan a maga igazsága ? Hasonló-
képen nagy változásokon mentek keresztül a termé-
szet- és történettudomány. Sőt úgy látszik, hogy a 
mathematika is elvesztette a változhatatlan igazság 
klasszikus példájának kiváltságát ! 

Lehet-e egyáltalán az igazság változásáról be-
szélni? A szó szoros értelmében nem. Ellenben úgy 
az egyes emberek, mint az egész emberiség igazság-
ismerete fejlődhetik, igazságbirtoka kisebb-nagyobb 
lehet. Ma sok olyant tudunk, amit ezelőtt 100, 200 
évvel nem tudtak, akár történeti ismereteinket, akár 
természettudományos ismereteinket vesszük. Sok új 
igazság van. Tehát változás ? Nem, csak ismertté lett 
az, ami azelőtt ismeretlen volt. Új ismerettárgyak 
merültek fel. A fejlődő gyermek, a kutató tudós hosz-
szas keresés után sok olyan igazság birtokába jut, 
melyeket azelőtt nem ismert; mindez nem igazság-
változás, hanem csak ott is ismert lett, ahol azelőtt 

nem volt. Különböző egyéneknek ugyanazon tárgy-
ról kisebb vagy nagyobb ismeretük lehet. Az egyik 
részletesen ismer pl. egy történeti kort, a másik csak 
nagy vonásokban; az egyik keveset, a másik többet 
tud az elektromosságról stb. Az igazság különböző 
alanyokban lehet; az egyik jobban, világosabban, 
tökéletesebben ismer, mint a másik, anélkül, hogy az 
igazság maga változnék. Veritas, mondja a skolasztika, 
materialiter spectata admittil gracilis. Nagyobb vagy 
kisebb fokban lehet ismerni az igazságot, amennyi-
ben az ember ugyanazon tárgyról kisebb vagy nagyobb 
igaz ismeretet bírhat. Az igazság a végtelenül töké-
letes és a legegyszerűbb értelemben foglalhat helyet. 
Az ismeretlen igazság ismertté lesz, a korlátolt isme-
ret bővebh, tökéletesebb ismeretté változik, fejlődik. 

Mindez nem az igazságnak átváltozása, hanem 
annak fokozottabb elsajátítása. De íme, Kopernikus 
előtt az volt az igazság, hogy a föld a központ, ma 
pedig az ellenkezője az igazság. Tehát mégis csak 
van igazságváltozás ! Átmenet igazságból — igazságba ! 
Nincs, hanem van és volt átmenet — tévedésből 
igazságba. S ez a leggyakrabb jelenség úgy a tudo-
mányok történetében, mint az emberi éleiben. 

Nem volt igaz, hogy a nap forog a föld körül, 
csak igaznak gondolták; Kopernikus megállapítása 
a tárgyilagos tényálláson semmit sem változtatott. Vagy 
talán azt hitték, hogy 1500-ig a nap forgott a föld 
körül, most pedig a föld a nap körül ? 

Igen, vannak ismeretek, melyeknek a tárgyai 
változhatnak. A fa nyáron zöld, télen nem; a nap 
majd süt, majd nem. De azért az ismeret igazsága 
nem változik. Örökké igaz marad, hogy ez a fa ekkor 
és ekkor zöld volt, hogy az év bizonyos napján a 
nap sütött. De vegyük bebizonyítottnak azt, hogy a 
szinek nincsenek a valóságban, a dolgokban. Ha most 
ezen szavakkal : ez a levél zöld, azt akarnám mon-
dani, hogy ez a levél valóban zöld, akkor ítéletem 
téves volna. De semmi esetre sem lehetne mondani, 
hogy a naiv emberre nézve ezen ítélet igaz, a tudósra 
nézve pedig az ellenkezője igaz. Ez oly játék volna az 
«igaz» szóval, amit sem az élet, sem a tudomány 
meg nem tűrne. 

Tagadhatatlanul van haladás az ismeretek összes 
területein. Van változás a tévedések kijavítása, az 
ismeretek kibővítése értelmében, de a tudomány 
sohasem mutatta ki és nem is fogja kimutatni, hogy 
valami egyszerre igaz és téves lehet; igaz, ha A ismer, 
téves, ha B ismer. A bölcseletben sohasem bizonyít-
ják be, hogy az ellenmondás elve hamis. A mathe-
matikában sohasem, hogy 2 x 2 = 5 . A történetben 
sohasem, hogy Napoleon nem létezett; a geográfiá-
ban sohasem, hogy Európa 1900-ban nem létezett; 
az ethikában sohasem, hogy Isten törvényei többé 
meg nem tartandók. S ha összes ismereteink is 
változnának, az igazság mint ilyen még akkor is 
változatlan maradna. A változás szükségessége akkor 
abban gyökereznék, hogy ismeretünk az igazságot, 
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gondolkodásunk n nyugvópontot még meg nem találta. 
Ismeretünk változik, de nem maga az igazság. De 
itt sem oly nagymérvű a változás, mint azt a relati-
vizmus állítja. Van egy sereg biztos ismeretünk, 
melyek századokon át beigazultak, melyeknek meg-
dőlésétől nem félünk, mert exakt bizonyítékuk előt-
tünk van. 

A relativista ismeretelmélet körülbelül azt tanítja, 
amit a kereszténység előtti szkepticizmus. A relativis-
táknak minden bizonyosságban kételkedniök kell, 
szkeptikusoknak kell lenniök. Mert a kettős igazság 
hivei szerint az ember sohasem biztos, hogy az igaz-
ság birtokában van. Ismerek valamit, valamit igaznak 
kell tartanom, de egyúttal azt is kell mondanom, 
hogy ha más értelmem volna, vagy más fejlődési 
fokon állanék, vagy ha más égitesten élnék, vagy 
ezer évvel későb élnék, akkor épen az ellenkezője 
volna rám nézve igaz. S az ilyen gondolkodással a 
szkepticizmus összes ellenmondásail magáévá kell 
tenni az embernek. Állítani kellene, hogy nincs bizo-
nyosság és egyúttal állítani, hogy legalább azon bizo-
nyosság van, hogy egyáltalán nincs bizonyosság. 

A tér- és időrelativizmus is szkepticizmus. Ha 
nem tudom, hogy mindig és mindenütt érvényes az 
ellenmondás elve, honnét tudom, hogy egy pár nap 
múlva már nem lesz érvényes, hogy a naprendszer 
mozgásával nem jutottam-e olyan helyre, ahol többé 
nincs érvényben ? Eszünk nemcsak azt látja be, hogy 
2 x 2 = 4 e pillanatban, hanem hogy az mindig és 
szükségképen négy ; ha ezen világos ismeretben téve-
dünk, akkor eszünkben egyáltalán nem bízhatunk s 
nincs más hátra, mint a szkepszis kétségbeesése. Ha 
tévedünk azon Ítéletben: a jogtalanság sohasem 
megengedett, akkor nincs sohasem bizonyosságunk. 
Ha az igazság: a rablógyilkosság meg nem engedett, 
nem örökké igaz, akkor már most mondhatom : a 
rablógyilkosság megengedett dolog. A relativista erre 
azt m o n d j a : nem, ma még korán van, most még így 
kell gondolkozni-; a rablógyilkosság tilos. De a gon-
dolkodási szükségesség nem használ semmit, mert 
azt is kell gondolnom : a rablógyilkosság sohasem 
szabad; ha itt a gondolkodási kényszer tévedésbe 
vezet, akkor egyáltalán semmit sem adhatok a gon-
dolkodási kényszerre s már most mondhatom, hogy 
a rablógyilkosság szabad. Aki azt mondja, hogy nincs 
örök érvényű igazság, mint Paulsen, akkor az egy-
úttal azt is mondja, hogy ezen állítás nem igaz örökké; 
tehát legalább ez igaz : van örök igazság. 

A kettős igazság lehetetlené tesz minden isme-
retet, oktatást. Hogy tudja a tanító, hogy tanítványa 

ugyanazon fejlődési fokon áll, ugyanazon gondolko-
dási készüléke van, mint neki, vagy ama helyen, ahol 
a tanuló ül, nem érvényesül-e más igazság? A kettős 
relativista igazság lehetetlenné tenné a társas életet. 
A relativizmus minden tudomány halála. Ha Harnack 
azt mond ja : abszolút Ítéleteket nem alkothatunk a 
történetben (Wesen des Christentums, 11. 1.), s ha 
Paulsen az abszolút igazságról való lemondást köve-
teli, ez minden tudomány csődjének a kimondása. 
«Der Relativismus ist die Abdankung der Philoso-
phie und ihr Tod. Deshalb kann sie nur weiterleben als 
die Lehre von den allgemein gültigen Werten.»1 A ter-
mészetes, józan ész álláspontjáról is igaza van X. Pins 
pápának, midőn elveti Loisy tételét: «Veritas non est 
immutabilis plus quam ipse homo, quippe quae 
cum ipso, in ipso et per ipsum evolvitur.» (Lamenta-
bili, 58. p.) 

Az emberi észnek modern eltévelyedése abban 
áll, hogy olyan igazságrelativizmust vall, mety az igaz-
ságot függővé teszi az egyedek vagy az emberek 
alanyi állapotaitól. 

Loisy és modernista társai nem tesznek különb-
séget az igazság és annak személyes megszerzése és 
birtoklása között. Az ember nem teremti az igazságot. 
Azért teljesen téves Loisynak azon állítása, hogy az 
igazság ép oly változó, mint az ember s hogy az 
igazság az emberrel és emberben lesz. Az igazság 
már létezik tőle függetlenül is s igazság lesz akkor 
is, mikor ő már nem lesz. Az ember tévedhet az 
igazság megismerésében, de az igazság maga sohasem 
lesz tévedéssé. Az igazság ismerete az egyes emberek-
ben és velük és általuk növekedhetik, világosabb, 
mélyebb, tökéletesebb lehet, de azért az ember nem 
alkotója magának az igazságnak. 

Van a relativizmusnak elfogadható, helyes értelme 
is. Ha a relativ szót úgy értjük, hogy az igazság, a 
dogma nem kimerítő kifejezése a valóságnak, illetve 
az isteni valóságnak, ez ellen senkinek sem lehet 
kifogása. A katholikus theologia maga is tanítja, hogy 
Istenre vonatkozó ismereteink csak töredékek, maguk 
a dogmatikus definíciók is. Hitigazságaink nem mon-
danak mindent, nem merítik ki mindazt, ami ész és 
hit által Istenről stb. megismerhető. 

De azért a tökéletlen ismeret is igazi ismeret; 
s a meglevő ismereteknek kiegészítése, tökéletesítése 
nem jelenti a régieknek megváltoztatását, átalakítását, 
kicserélését. Ha a festő valakinek arcképét először 

1 Windelband, Lehrbuch der Geschichte der Philosophie, 
564. 1. 

150 fényesen berendezett szobával, 
különlakosztályokkal,alegmagasabb 
igényeknek megfelelően felszerelve. 
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csak általánosságban, nagy vonásokban festi meg s 
azután új ecsetvonásokkal tökéletesíti, kiegészíti, a 
kép tökéletesebb lesz, de az első általános, nagybani 
képmás, mivel tökéletlenebb, nem mondható valót-
lannak. így vagyunk az isteni valóság ismeretével is. 
Mindig mélyebbre hatolhatunk a tárgyba, de kime-
rítő ismeretünk sohasem lesz. Ilyen értelemben tehát 
beszélhetünk relativ igazságokról. De ne üzzünk játé-
kot a szavakkal. 

Ha a relatív szó azt akarja jelenteni, hogy a 
dogmák csak a vallási érzelmek alanyi felfogásá-
nak kifejezései, melyek a folyton változó emberi 
természetnek az isteni után feszülő vágyából szár-
maznak, objektiv és változhatatlan értékük nincs, 
akkor ez tévedés, mert, mint láttuk, a csupán emberi 
igazság is, ha igazság, objektiv és változhatatlan, azaz 
abszolút. A dogmáknak relativ, viszonylagos értékük 
van, ha a relativot az abszolúttal, azaz a teljesen 
kimerítővel, de abszolút értékük van, ha ezt az abszo-
lútot a feltételessel és ideiglenessel állítjuk szembe. 

Wiedermann Károly dr. 

Az energetikai imperativus bölcselete. 
II. közlemény. 

II. Az energetikai imperativus igazságai. El-
tekintve az energetikai monizmus alaptételétől, mely 
az anyag reális létét tagadja, s melyhez nagyon 
sok kétség fér, az energiának tényleg nagy szerepe 
s jelentősége van a fizikai világrendben. Az energeti-
kának mindkét alaptörvénye, valamint a belőlük 
származtatott takarékossági elv tényleg igaz s helyes, 
s tényleg uralkodik is a fizikai világrendben. Kímélni 
kell az erőket, gazdaságosan, takarékosan kell velük 
bánni. Igaz, hogy ennek az elvnek alapgondolata 
teremtette meg a technikát, jóllehet nagyon sok egyéni 
energia önfeláldozása s pusztulása jelzi a technikai 
haladás országútját, ami az energetikai imperativus 
egyéni kiaknázása ellen van (szerencsére az úttörők 
még nem ismerték). A technika tette kényelmessé, 
sokoldalúvá az életet, növelte egyes osztályok jólétét 
s csökkentette az általános osztálynyomort. Helyes 
következtetés, hogy a szellemi erőket (de csak analogiai 
értelemben) bizonyos fokig szintén kímélni kell, nem 
szabad utópisztikus s hasznavehetetlen célokra paza-
rolni (alkímia, bölcsek köve, perpetuum mobile stb.). 
Itt különösen a szociologiai kérdésekben nagyon üdvös 
tanácsokat ad, mikor elitéli a rossz birtokpolitikát, 
a nagybirtok túltengő uralmát, az osztályuralmat, a 
l'art pour l'art művészeti elvet, a szőrszálhasogató 
tudományos vitákat, társadalmi egyenetlenkedést és 
harcot, jogi túlkapásokat és bonyodalmas bürokra-
tizmust, és főleg a háborút, minden kultura ellenségét. 
Az energetikai imperativus alapgondolata tehát helyes 
és nagyon sok üdvös, praktikus gondolatot ébreszt 
és termékenyít meg. De vannak túlzásai és tévedései. 

III. Az energetikai imperativus tévedései, a) Első 
nagy tévedése az anyagi energiának a szellemivel 

való azonosítása. A test és lélek űgymond — nem 
két különálló valóság, hanem az általános energiának 
két különböző kifejeződési vagy működési alakja. 
S ezért ép oly kevéssé csodálkozhatunk azon, hogy 
az emberi test kémiai gépezete szellemet produkál, 
mint azon, hogy az akkumulator kémiai szervezete 
villamosságot teremt. Mindkét esetben energia-
átalakulásról van szó.1 

A bizonyítással azonban adós marad. Más művé-
ben egyszerűen csak állítja, hogy a fizikai energia 
érzékeink révén az idegekbe jut, hol idegenergiává 
változik s ez az agyvelő «gépezetében» (in der Ma-
schinerie des Gehirns) szellemi energiává alakul át.2 

Az ember szellemi működése energiaalakuláson alap-
szik, mert rendes táplálkozás nélkül a szellemi munkás 
semmit sem képes létrehozni.3 Az energiaátalakulást 
nem tudja bebizonyítani, de ez utóbbi okadatolása 
a nevetséges határát érinti. Eszerint, amint a gép 
működése a felvett hő, villamos vagy mechanikai 
energiától függ, amint az állat élete nagy részben — 
de sohasem egészen táplálkozástól függ, akként 
az ember szellemi élete is egjrenes arányban lenne 
a kémiai tápanyaggal. Ez a legdurvább materialista 
magyarázat, mely Büchner- s Yogt-ét is felülmúlja. 
Hiszen még az állat ösztönét sem befolyásolja lénye-
gesen a táplálék mennyisége s minősége, még a jól 
szerkesztett gép is közömbös az energia minősége 
iránt. S az ember szellemi működése egyenesen az 
étkezéstől függne. Ez a feltételnek az okkal való oly 
naiv, oly durva felcserélése, hogy komoly bölcseleti 
írótól a legnagyobb megütközéssel fogadjuk. Hiszen 
csak nem gondolja Ostwald komolyan, hogy az ő 
szellemi működése és iránya az erős német koszttal 
van egyenes arányban. A kulturtörténelem azt mu-
tatja, hogy a lángeszű szellemek sokszor a legnagyobb 
fizikai nélkülözések között szerezték remekműveiket. 
Szofoklesz, Plátó, Goethe, Fabre az öregkor határán 
a legminimálisabb kémiai anyagcsere idejében is 
tudtak szellemileg működni. 

Nem is lehet szószerinti értelemben szellemi 
energiáról beszélni, legfeljebb per analogiam. Ezt a 
szellemi energiát nem lehet kiloergekben kifejezni, 
nem is áll reá nézve az energetika két alaptörvénye. 
A szellemi energia sohasem alakul át fizikaivá, hanem 

1 «Geist und Körper sind nicht zwei Wesenheiten für sieh, 
sondern nur verschiedene Ausprägungs- oder Betätigungs-
formen der allgemeinen Energie. Daher brauchen wir uns 
ebenso wenig darüber zu wundern, dass die chemische 
Maschine des Menschen Geist produziert, wie wir uns dar-
über zu wundern brauchen, dass die chemische Maschine 
des Akkumulators Elektrizität produziert. Es sind in beiden 
Fällen Energietransformationen.» Der energetische Imperativ, 
124. lap. 

2 Die Energie. 11. fejezetében. 
3 «Die geistige Arbeit des Menschen beruht auf Energien-

Wandlung, denn ohne ordentliche Ernährung kann auch der 
geistige Arbeiter nichts leisten.» Der energetische Imperativ, 
131. lap. 
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mindig csak szellemivé, s ha fizikai segédeszközre is 
van szüksége, rászorul fizikai energiára (művészeti 
produktumoknál), sem pedig a fizikai nem alakul ál 
soha szellemivé. Az elillanás törvénye sem alkal-
mazható a szellemi világra. A szellemi energia sok-
szor tökéletesen alakul ál szellemivé, különösen, ha 
a recipiáló alany fogékony (a tanítvány felülmúlhatja 
a mestert), mert nem mechanikus átmenetről van 
szó a szellemi világban. Ennek következtében az 
energetikai imperativusnak nincs is itt nagy szerepe. 
Kímélni, felesleges pazarlástól megóvni kell ugyan a 
szellemi képességet is, de csak bizonyos fokig. Mi 
lenne a kulturával az egyéni szellemi energia ön-
feláldozó. egyénileg sokszor céltalan és halálthozó 
pazarlása nélkül? A haladás útját vérnyomok jelzik. 
(Vasút, gőzgépek, villamosság, aviatika, orvosi tudo-
mány stb.) A kultura nagyon rosszul járna, ha az 
egyén szószerint értelmezné az energetikai impera-
tivus utilitarisztikus elvét. Szerencsére kevesen 
ismerik s rendesen a nagy szellemek nem követik. 

b) Ostwald azt mondja, hogy megismerésünk csak 
energetikai úton történhetik. Ámde energetikai úton 
vallási igazságok nem ismerhetők meg, tehát nem 
reálisak. Ez petitio principii. Bizonyítani kell az első 
premisszát. Tény, hogy a megismerés kezdete olvasás, 
hallás vagy látás, tehát hangtani vagy fénytani 
energiák segítségével történik, de e fizikai működés 
csak eszköze a megismerés legprimitívebb alakjának, 
s még ez sem történik meg a legtökéletesebb energetikai 
működés dacára sem, ha a recipiáló alanyban a «szellem» 
nincs jelen. Tehát m á r a legprimitívebb megismeréshez 
is szükséges az eszközszerű energiákon kívül valami 
már meglévő őstényező. Pusztán energetikai úton 
semmiféle igazságok, tehát vallásiak sem ismerhetők 
meg. Igaz, hogy ezeknek megismeréséhez is szükséges 
a szem vagy a fül energetikai szereplése, de nem ez 
teszi őket lelki ténnyé, hanem az értelem s akarat 
összhangzó munkája. Ha tisztára mechanizmus volna 
a megismerés, akkor vallási ismeret vagy nem jönne 
létre, t. i. ha nem lenne reális valóság, vagy minden-
kiben szükségszerűen meg lenne. I)e ép az, hogy nem 
mindenkiben van meg, jóllehet energetikai recipiá-
lásra mindenki képes, mutatja, hogy a megismerés 
nem mechanikai aequivalentia, hanem már meglévő 
s a fizikaitól függetlenül létező szellemi energia 
munkája és pedig válogató munkája. 

Tévedés, hogy a vallás nem reális valóság és 
nem hoz energetikai hasznot. A vallás oly régi, mint 
az ember, a vallási kuliurát letagadni annyi, mint 
az ember létét letagadni. A vallás, a menny és a 
pokol «meséje» — mint Ostwald mondja — rend-
kívül nagy energetikai hatást szül. Az egész vallási 
s erkölcsi kultura, s a szellemi kultura nagyobb felé-
nek történetét kellene megírni, ha erről kimerítő 
képet akarnánk alkotni. Egyénileg mily nagy meg-
elégedést, örömöt, kedvet, boldogságot teremt, csak 
az tudja, aki annak birtokosa. Mennyi nehézséget, 
rosszat, bűnt győz le, mily gyakran óv a kétségbe-
eséstől s öngyilkosságtól, csak az tudja, aki hasonló 
helyzetben már volt. Ilyenkor az energetikai impera-
tivus egoisztikus utilitarizmusa még a szalmaszálnál 
is gyöngébb vigasz a szerencsétlen fuldokló számára. 
Mit tegyen az ember akkor, mikor nincs már el-
pazarolni való energiája? Ki adjon akkor energiát, 
mikor már kimerült? Az energetika szerint az el-
pazarolt energia vissza nem szerezhető. Ez rendkívül 
leverő arra, aki mindenéi eltékozolta. De sem a 
szellemi, sem a lelki életben nem igaz ez. Sem a 
szellemi, sem a lelki energia nem tűnik el úgy, hogy 
visszaszerezhető nem lenne. 

c) Legkevésbbé helyes ezt a mechanikai elvet az 
erkölcsi térre alkalmazni. Igaz ugyan, hogy ezen 
energetikai elv előmozdította a technika nagy hala-
dását. De a technika se feltétlen jólétet, se általános 
boldogságot, se erkölcsi nivót nem teremtett. Eucken 
Rudolf nagyon sok rosszal vádolja a technikai kul-
túrát: mesterséges igényeket támaszt, elégedetlenné 
tesz a meglevő állapottal, szenvedélyeket ébreszt, 
megöli a kedélyt stb. De egy biztos : a technikai 
kultura se boldogságot, se erkölcsöt nem teremtett. 
A nagy kulturvárosokban a gazdagság, fény s kevés 
erkölcs mellett, sőt tőszomszédságában terpeszkedik 
a tömegnyomor s a nagy erkölcsi nyomor. Az pedig 
köztudomású, hogy a technika haladásával a bűn 
végrehajtási módja s eszközei finomodtak és szinte 
a bűnözés mértani haladvánnyal szaporodott. Igaz 
ugyan, hogy a valláserkölcsi élet magában véve se 
szellemi kulturát, se anyagi jólétet nem teremt, de 
előmozdítja mindkettőt s fizikai és szellemi energiával 
párosulva legtöbbször megteremti. Tévedés Ostwald 
az a példája, hogy a faluból kikerülő paraszt, ha a 
városban megtanul az elektromos árammal bánni, 

Budapest , Kecskemét i -utca 14. 
X Î 
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Ajánlja legfinomabb üvegekkel vagy jegecek-
kel ellátott nickel, double, arany, teknősbéka 
keretű szemüvegeket vagy orrcsiptetöket. Nagy 
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okvetlenül megveti őseinek hitét. Megvetheti, de nem 
technikai ügyessége, avagy fdozofiai meggyőződés 
vezetik erre, hanem a nagyváros hitetlen s erkölcs-
telen légköre és a monisztikus bölcselet kápráztató 
felületessége. 

d) Az energetikai imperativus rendkívül utili-
tarisztikus és egoisztikus az erkölcsi életben. Ostwald 
be is ismeri, de hangoztatja a szolidaritás szükséges-
ségét, mely az utilitarizmus túlzásaitól megóv. Téved 
Ostwald, az önző ember a szolidaritást csak akkor 
fogja hangoztatni, mikor abból neki van haszna, az 
erősebb, hatalmasabb pedig nem szorul szolidaritásra. 

Iviméld az erkölcsi energiát ! Filiszter lelkeknek 
való tanács, kik nagy tettekre sohasem képesek. 

Miért ápolja az egészséges a beteget s miért 
veszélyeztesse egészségét, pazarolja energiáját, ha a 
beteg kisebb vagy csak ugyanolyan energiával rendel-
kezik, mint az ápoló. 

Miért ápolni és eltartani a gyógyíthatatlan beteget 
s az öregeket, mikor már energetikailag kimerültek 
s hasznot többé nem hozhatnak. 

Miért kelljen pazarolni a lemondás és önmeg-
tagadás energiáit holmi erkölcsi tisztaságra, házassági 
hűségre, mikor abból semmi haszon, csak a lemondás 
keserve fakad. 

Mi történjen a beteg s meddő asszonnyal az 
energetikai imperativus szerint? 

Mi a korcs gyermekekkel, elmebajosokkal stb.? 
Miért kelljen fékezni a szenvedélyt, mikor annak 

okos kielégítése kedvvel s örömmel kibocsátott energia, 
mely eszerint hasznot is hoz, mert növeli a munka-
képességet s boldogságot. 

Ostwald következetes is, mikor megengedi a 
szabad szerelmet. Ilyen és hasonló kérdéseket lehetne 
az energetikai imperativushoz intézni, melyekre vagy 
perverz, vagy a paranccsal szerencsés ellenmondás-
ban levő feleleteket kapnánk. 

Végkövetkeztetésünk : az energetikai imperativus 
mechanikai elv, melynek minden mechanikai jelen-
ségben nagy szerepe van, mely cum grano salis a 
szellemi életben is ajánlható, de a szellemi élet egész 
vonalán s az erkölcsi életben csődöt mond. 

Ami benne erkölcsileg jó, azt a keresztény mérték-
letesség, felebaráti szeretet, testvériség már két év-
ezred óta hangoztatja és valósítgatja. Monisztikus 
tanácsaiból pedig nem kérünk. 

Madarász István dr. 

H Q V. K Ö N Y V K R I T I K A 0 H 
MZ 

W . S c h n e i d e r — F r . Walter , Der n e u e t ie i -
s terg laube . 3 Paderborn, 1913. 610 1. 

A megboldogult paderborni püspök műve előt-
tünk ismeretes, mert az 1885-ben megjelent 2. kiadás 
alapján «A szellemekben való újjabb hit» címmel 
lefordították a budapesti növendékpapok 1889-ben. 
A 28 évvel előbb megjelent 2. kiadásra most követ-
kezik a harmadik Franz Walternek, a müncheni 
egyetemen a ker. kath. Erkölcstan ny. r. tanárának, 
átdolgozásában. Az átdolgozótól két év előtt látott 
napvilágot egy rokonmű : «Aberglaube und Seelsorge 
mit bes. Berücksichtigung des Hypnotismus und 
Spiritismus.» Bizonyosan ez irányította rá a kiadók 
figyelmét, hogy Schneider művének átdolgozására 
felkérjék. Persze felmerül a kérdés, nem nehéz és 
kívánatos eredménnyel aligha kecsegtető vállalko-
zás-e az, ha ilyen forrongó és nagyon folyékony 
természetű tárgynál alapul veszünk egy munkát, 
amely kitűnő tollból ugyan, de mégis közel három 
évtizede látott napvilágot. 

Walter úgy oldotta meg feladatát, hogy megőrizte 
Schneider alapfelfogásait, anyagának beosztását, és 
csak a szükséges bővítésekről, itt-ott a mellékesebb 
pontokon javításokról gondoskodott.Nagyobb betéteket 
csak a 206. kk. (újabb médiumok: Eusapia Palladino, 
Mrs. d'Esperance, Helene Smith, Anna Rothe, Bien 
Boa-szellem), 257. kk. (keresztény csodák és spiritizmus), 
388. kk. (újabb leleplezések: Eus. Palladino, Rothe), 
419. kk. (a médiumok radioaktivitása), 449. k. (újabb 
megfigyelések a telepathiáról), 500. kk. (a leggyak-
rabbi jelenségekhez nem kell külső természetes ok), 
543. kk. (a medium és a szellem azonossága nincs 
igazolva) helyek mutatnak. De egyébként minden 
fejezet elárulja az átdolgozó kezét, hol a szövegben, 
hol a jegyzetekben. A korszerűvé tételnél forrásokul 
használta a következő újabb szerzők műveit : Frei-
mark, Henne am Rliyn, Kiesewetter, Maxwell, Lom-
broso, Lehmann, Finzi, Friedmann, Diefenbach, Dip-
pel, Lapponi, Schütz, Löwenfeld, Hyslop, Kemmerich, 
Flammarion, Aksakow, Bohn, Hennig, Gutberiet; 
azonkívül folyóiratok cikkeit és a spiritisták írásait 
is. Ez a jegyzék mutatja, hogy főkép a német iro-
dalmat tartotta szem előtt; sőt idegen írókat is 

YM^J*. Legjobb a Láng-féle acetylén kocsirúd lámpa! 
Jól világít és soká tart! Acetylén kocsirúd lámpa elegáns nikkel kiállításban 127 mm. és reflektorral 1 kg. 
nehéz, égési tartalma cca 5 óra, ára 24 kor., ugyanezen alak masszívabb kivitelben. 133 mm. reflektorral 28 kor. 
Luxus acetylén kocsiiúdlámpa 140 mm.-es reflektor; al, 9 órai égéstartalommal 32 kor. Kocsirúd lámpatartó 
darabja 3-80 kor., carbid kgja 50 fillér. 5 kg.-os csomag légmentes pléhdobozban, fadobozba csomagolva 3 30 
kor. ILlegáns vadászlámpa, 18 cm. magas, 5 cm. körátm., kényelmesen zsebrevágható nikkelezett szép kiállításban, 
használati utasítással ára 8 kor. Elektromos vadászlámpa, 20 órás száraz elemmel négyszögletes oxidált vastokban 
2ö X 75 X 100 méretben drbja 10 kor., tartalékelem hozzá 1.60 kor. :: liámpaárjegyzék díjmentesen 
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német fordításban használt. Ez kár azért, mert a 
német theologusok álláspontján kívül más nemzetek 
theologusai alig juthatnak szóhoz. 

A szerző mindenesetre igen hasznos munkát vég-
zett és a mű hiányai átlag abból fakadnak, hogy 
Schneider szövegének kegyeletes tiszteletbentartása 
gátolta őt a szabad mozgásban. 

Zubricky Aladár dr. 

P r o h á s z k a O t t o k á r : A tú lv i l ág tornáca i -
ban . 8°. 120 1. Ára 1 K. 40 f. 

Van a temetőknek is poézisük. A néma sirok 
nagyon beszédesek, a szomorúfüzek folyton suttog-
nak. Csak lélek kell e titokzatos beszéd megértésére. 
S voltak és vannak is sokan, akik a sirok és szo-
morúfüzek szavát leírták. Prohászka püspök tovább 
megy, túl a sírokon. Beáll a túlvilág tornácaiba. Sirok 
és szomorúfüzek beszéde őt nem elégíti ki. Ö az ott 
nyugvók leikeivel áll szóba és ezt írja le. Szomorú 
világban, mert szenvedő világban áll. Azért oly ko-
moly és azért oly lágy a szava. A halottak napjá-
nak ködös, szürke levegője iili meg e lapokat. De 
miként halottak napjának előestéjén kigyúltak a 
temető mécsei, úgy a püspök szerző is szent hitünk 
égő fáklyájával já r ott a még sötét vagy még csak 
derengő lelkek között. S tüzet is gyújt, nem öröm-
íüzet és nem pásztor tüzet, hanem az áldozatos sze-
retet tüzét gyújtja meg a fázó, didergő lelkek viga-
szára. Az ő linóm lelke megérti és átérzi a lelkek 
fájdalmát. Nagy lelke sokat járt köztük, ismeri őket. 
Azért tud olyan megindítóan róluk beszélni, az ő 
pszychologiájukról, az ő életükről; mint ébrednek 
öntudatára örök rendeltetésüknek, a lelki élet nagy 
stílusának, mint csendülnek meg bennük az elha-
nyagolt, a félreértett, a megvetett Istennek panaszai, 
mint szólalnak meg bennük a Szentlélek szemre-
hányásai. Ecseteli örömüket, hisz mennyegzőre ké-
szülnek és érzéseik a testből kiemelkedett, kristály-
tiszta érzelmek. De ecseteli szenvedésüket is, mert 
Isten szentsége, mellyel szemben a szent Szűz tiszta-
sága is csak árnyék, megérteti velük, hogy még nem 
méltók vele egyesülni. S ez a tudat mint árnyék esik 
rájuk, ha nem is sötét árnyék, de olyan, mint az 
akácfa gyenge árnyéka. Megszólaltatja őket magukat 
is, mert felette üdvös tanításokat adhatnak nekünk. 
Mi bánatunkban őket keltegetjük s gondoljuk, hogy 
alusznak. Nem, testvéreim, a dolog megfordítva áll; 
ők már felébredtek, de mi alszunk, lázas, kábult 
álomban ! Ok már látnak, de mi még érzéketlenek 
vagyunk; bár hallanók szavukat s okulnánk ra j ta ! 
Erre nézve hathatós motivumot dob tűzcsóvaként 
lelkünkbe a püspök szerző, mikor egy pillanatra félre-
húzza a mennyország kárpitjait s beletekintést enged 
a szentek társaságába. «Nézd e sort : Jézus, a szent 
Szűz, a ragyogó lelkek; fény és hő, szeretet és fölség 
az a tmoszférá juk. . . Gyönyörű lelkek, az eleven Te 
Deum laudamus; nem ajakkal énekelnek, h imnu-

szuk — életük, a legszebb, a legédesebb harmónia.» 
Ráállít hát minket is «a hadak útjá»-ra, mely a ma-
gasba vezet, melyen a szentek is jártak. Szava itt 
már csak az élőknek szól. Úgy szól, mint a vezér 
szava győzelmes csata előtt. «Indulj a hősök útjára 
hősies lelkülettel !» Ünnepi hangulatban tesszük le a 
könyvet. A püspökszerző ünnepi hangulatot lopott 
bele a lelkünkbe. De nemcsak hangulatot, hanem 
áldozatos szeretetet is a szegény lelkek iránt és hősi 
lelkesedést a szentek társaságába vezető életút iránt. 
Ki nem óhajtana ily hangulatot élvezni? Ki ne 
akarna ettől a szeretettől égni ? 

Babura László dr. 

VI. KATHOLIKUS VILÁGSZEMLE 

Franciaország. 
Coinbes Emil mentő es/.méje a laikus iskola 

érdekében. Combes Emil, volt miniszterelnök, akit 
köszvénye gátolt, hogy a pau-i kongresszuson elnököljön, 
és aki maga helyett pártelnökül Caillaux-t kandidálta 
(meg is választották!), a pau-i kongresszus által főpro-
granunként megjelölt «laikus védelmen» (laikus iskola 
védelme) törte a fejét falusi (Pons) magányában, hogy 
hogyan kellene a klerikálizmus hidráját lefejezni és 
egyúttal a laikus iskolát is megvédeni. A nehézség t. i. 
ott van, hogy ha az állami iskola-monopoliuniot hoz-
zák be, egyszerre sok ezer kath. iskolát («szabad iskolák») 
kell bezárni, és erre nincsen sem pénze az államnak, 
sem tanítószemélyzete. Hasonló dilemma elé jutna a 
francia állam /irard-nak (a gyónócédulával korteskedő 
«radikális»-nak)javaslala mellett is, mert Franciaországban 
3000 lelken aluli lakossággal épen 33.003 község (a köz-
ségek 90°/o-a) bírván, épen ennyi helyen lépne életbe 
az állami iskolai monopolium. 

Combes-nek most végre mentő ötlete akadt. A mono -
poliumtól ő is fél. «A monopolium intézménye — mondja 
ő — túlerős rendszabály, nemcsak mert sokan ellenzik 
azt, részben meggyőződésből, részben attól való féle-
lemből, hogy a klerikális méreg inficiálhatná a laikus 
iskolát (trés-bien !), de még inkább azért, mert egy pénz-
kérdés előtt állunk — félmilliárd azonnal és pár száz 
millió évenkint —, amely miatt nem lehet nem aggályos-
kodni.» 

Combes ezért nem akar bezáratni egyetlenegy szabad 
iskolát sem. Mire való volna is ez a haszontalan erősza-
kosság ? 0 ehelyett mást eszelt ki : el kell venni a katho-
likus elemi- és középiskoláktól az államérvényes vizs-
gáztatás és bizonyítvány-kiállítás jogát úgy, hogy ezen 
iskolák növendékeinek ilyen bizonyítvány elnyerése céljá-
ból egy állam vizsgálati bizottság előtt kell vizsgát tenniök, 
a laikus iskola tanulóit pedig egyszerű iskolavégzettség 
alapján, vizsga nélkül, megilletné az iskolai bizonyítvány 
vagy az érettségi (baccalauréat). 

Combes meg is próbálja ezen részrehajló és cinikus 
javaslatát indokolni és pedig azzal, hogy a szabad is-
kolák tanítói és tanulói általában ismert (sic!) inferiori-
tásban vannak az állami iskolák tanítóival és tanulóival 
szemben. 
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Az Univers gúnyosan mutat reá e javaslat ciniz-
musára, amely a laikus iskolának a tudatlanságra akar 
szabadalmat adni, míg a szabad iskolák tanulóit, a kis 
klerikálisokat, az állami vizsgáló bizottság inkvizitorai 
által akarja máglyahalálra ítéltetni. És reámutat arra is, 
hogy Franciaország közelmúlt és jelen korának állam-
férfiai túlnyomólag szabad iskolákból kerültek ki : leg-
elöl maga Combes (clericus ord. minorum), azután Cail-
loux, Briand, Monis, Pichon, Waldeck-Rousseau stb. 

Az élhetetlen laikus iskolának tehát, amely a rá-
költött állami milliók dacára üresen áll, szabadalmat 
adva akarja Combes a tanulók egy részét elcsábítani a 
tömött szabad iskoláktól, de a világért nem akarná eze-
ket bezáratni, nem ! erre nincs pénz, csak tanítsanak a 
katholikusok is a maguk pénzén, hogy kevesebb legyen 
az analfabéta és nagyobb a gloire, de ezért a nemzet-
fenntartó áldosatkészségért nem köszönetet, hanem «privi-
légium odiosum»-ot kapnak a katholikusok : náluk 
csak tanulni lehet, de nem vizsgázni. Félni ugyan nem 
félnek a katholikus iskolák ezen állami vizsgától, hiszen 
eddig is Páris város kollégiumába való felvételnél a 
helyek 80—90°/o-át a kath. iskolák tanulói hódították 
el a «mindentudó» laikus-iskola-csemeték elől. 

Combes eszméje különben nem új eszme, hiszen 
az 1875-ben (loi 12 Juillet 1875) megengedett szabad 
egyetemektől is 1880-ban (loi 18 Mars 1880) már elvették 
az államérvényes vizsgáztatás és avatás jogát. 

De az egyetemeknél legalább őszinte volt ez az intéz-
kedés, mert valóban szerették volna az összes kath. 
egyetemek megszűnését; most azonban ők félnek a mono-
poliumtól vagy a Touchet-féle grand coup-tól (Jaurès 
ezt nyíltan beismerte), de azért egy kicsit mégis eret 
akarnak vágni a túlnépes kath. iskolákon, hogy nekik 
is jusson a tanulókból. 

Nagy paphiány Franciaországban. Négre tours-i 
érsek Szent-Márton ünnepére kibocsátott körlevelében 
az egyházmegyében uralkodó paphiányról és a papi 
hivatás felkeltésének és megőrzésének a mai világban 
való nehézségeiről szól híveihez. Jelenleg már 50 plébá-
niának nincsen plébánosa, mert nincsen hozzá pap ; más 
helyekre pedig ugyanezen okból káplánokat nem lehet 
küldeni. Az egyházmegyének eddig évenkint legalább 
8—10 papra volt szüksége, de évenkint rendszerint csak 
4—5 kerül ki a szemináriumból, mert a nagyszeminá-
riumban félannyi a növendék (40), mint kellene lennie 
(80). Ha ez így marad, akkor évenkint öt plébánia ma-
rad ismét lelkész nélkül, ami a régibb 50-et is beszá-
mítva, tíz év múlva 100 üres (papnélküli) plébániát jelent. 
A máris fennálló hiány csakis akkor volna betölthető, 
ha egy ideig évenkint nem 8—10, hanem 12—15 felszen-
telendő volna, aminek megfelelően a növendékpapok 
számát is emelni kellene (nagyszemináriumban : 100, 
kisszemináriumban : 150). A püspök ígéri, hogy ő maga 
mindent meg fog tenni a papi toborozás («recrutement 
sacerdotal») érdekében, de kéri ezen legfontosabb cél-
nak támogatását a hívektől is. 

Német-Birodalom. 
A strassburg-i püspök a kath. egyliáz kultu-

rális érdemeiről . Dr. Fritzen strassburgi püspök nov. 
6-án a strassburgi egyházmegyei Charitas-Verband gyűlé-
sén állást foglalt a strassburgi evang. főkonzisztorium 
részéről a kath. egyháznak tett ama szemrehányással, 

hogy a kath. egyház csak követelni, de produkálni 
nem tud, csak uralkodni akar, de nein szolgálni. 

Dr. Fritzen rámutatott beszédében, hogy épen ellen-
kezőleg a katholikus egyház lábanyomán keltek életre 
az egész földkerekségén a jótékonyság művei. «Mikor 
az egyház a népek durva erkölcseit megjavította, a 
női nemnek tiszteletet biztosított, a szociális viszonyok 
javításán dolgozott ; mikor fiait a bölcsőtől a sirig 
kiséri és áldásaival elárasztotta, akkor nem uralkodni, 
hanem szolgálni akart az emberiségnek. És ami volt az 
egyház századokon át, az még ma is : szolgál a falusi 
pap az ő híveinek, kik lelki és testi bajaikban ő hozzá 
fordulnak, szolgál a híveknek a városi pap a nagy-
városok zajában, és szolgál a misszionárius a messze 
tájakon azoknak, kik még a halál árnyékában ülnek. 
A szerzetesnők pedig a betegek szolgálatába állanak nem 
kímélve fáradságot, áldozatot, sőt még életük feláldo-
zása árán is. Az egyház is követi az isteni mester 
példáját, szolgálni és nem kiszolgáltatni akar ő min-
denütt.» 

II. Vilmos császár jubileumi ajándéka a kath. 
missióknak. II. Vilmos császár 25 éves császárságának 
alkalmából a német katholikusok a császár beleegyezé-
sével elhatározták, hogy a katholikus missiok céljára 
gyűjtést rendeznek és annak eredményét a Német-Biro-
dalom gyarmatain vagy protektorátusa alatt működő 
kath. missiok közt fogják felosztani. Összesen 1,425.210 
márka (1,781.760 frank) gyúlt egybe és azt egy, Löwen-
steiiJ hercegből, Steinacker báró tábornokból és Cahensly 
limburgi bankárból, a Szent-Rafaël-egylet elnökéből, álló 
küldöttség rendelkezésére bocsátotta a császárnak, aki 
előbb felosztási tervezetet kérvén be, a felosztást okt. 
29-én jóváhagyta. 

A tervezet szerint 22 kath. missio részesült segély-
ben, a többek közt a német-délnyugataí'rikai /og'o-földi 
apóst, praefectura 135.000 frankot, a kameruni apostoli 
vikariatus 140.000 frankot, a német-keletafrikai baga-
moyo-i vikariatus 130.000 frankot, a dar-es-salam-i 
vikariatus 145.000 frankot, a kilimanadjaro-i apóst, vika-
riatus 103.000 frankot; az új-pomerániai apostoli hely-
nökség 127.000 frankot stb. 

Az így támogatott missiók részben francia missio-
náriusok kezében vannak. 

Svájcz 
A radikálizmus g y e n g ü l é s e Genf kantonban. 

November 9-én folytak le Genf kantonban a kantoni 
nagytanácsba való választások. A nagytanácstagok száma 
100; megválasztaltak pedig: 38 iiberál-konzervativ (más 
néven «Demokraták», kizárólag protestánsok), 17 katho-
likus, 8 ifjúliberális, 27 radikális és 10 szociálista. Eddig 
a radikális blokk volt kormányon, de ha most a pro-
testáns párt a katholikus párttal szövetkezik, akkor vége 
a radikális és szociálista uralomnak. 

Ez a választás már a proporcionális választó tör-
vény szerint folyt le. 

Olaszország. 
Az o laszország i vá lasz tások e r e d m é n y e és a 

k a t h o l i k u s o k . Mint annak idején megemlékeztünk, az 
új olasz kamarában 33 konzervatív (katholikus) kép-
viselő lesz. De most már biztosnak mondható híradás 
szerint Î00 megválasztott kormánypárti képviselő köszön-



(»706 RELIGIO LXXII. évf. 1913. 

heti a «Non expedit» felfüggesztésének a megválaszta-
tását, mások pláne 228 ilyen képviselőről szólnak, kü-
lönféle pártokból. Annyi tény, hogy a Szentszék 178 
kerületben rigide fenntartotta a «Non expedit»-et, 330 vá-
lasztókerületben pedig felfügesztette a «Non expedit» tilal-
mat ; persze sok helyen ennek és a katholikusok segít-
sége dacára a mérsékeltebb jelölt mégis megbukott. De 
ha a «Non expedit»-et a Szentatya nem függesztette 
volna fel seholsein, akkor a kormánypárt nem kapta 
volna meg azt 290 helyet a kamarában, amelyet ki-
vívott, hanem 100-al kevesebb képviselője volna. 

Az Unione Elettorale Cattolica a választás előtt elő-
írta azt a minimális prograinmot, amelyet a katholikus 
választóknak, ha pápai engedély mellett résztvesznek a 
választásban, meg kell követelniök a jelöltektől. Ez a 
programm így hangzott : 

«A lelkiismereti és egyesületi szabadságot védő tör-
vényes intézmények és alkotmányos biztosítékok vé-
delme, tehát elutasítása minden olyan törvényjavaslat-
nak is, mely a nemzet vallási békességét zavarja; az 
oktatás szabadsága és előmozdítása ; a vallásoktatásnak 
biztosítása a községi iskolákban a szülők kívánsága 
esetében, az állami házassági felbontás behozatalának 
elutasítása, a gazdasági és szociális köztestületekben 
paritásos képviselet, az adótörvények reformja a szociá-
lis igazságosság elve alapján, az ország gazdasági és 
szociális erőit előmozdító politikának támogatása.» 

Ez valóban mérsékelt programm ! Szó sincs benne a 
római kérdésről és a pápának területi szuverenitásáról. 
Az Osservatore Romano ki is jelentette, hogy a válasz-
tási harcnál ezt a kérdést figyelmen kívül kellett hagyni, 
mert ez külön kérdés, és a pápa eddig még nem for-
mulázta meg az olasz állammal szemben követeléseit. 

A fenti programm elkészítése és az egész válasz-
tási harc körül a főérdem Gentiloni grófot, az Unione 
Elett. Catt. elnökét illeti meg. 

A kathol ikus olasz Cromwel l . Most az olasz-
országi politikai világ legérdekesebb embere az Unione 
Elettorale Cattolica elnöke : Gentiloni gróf. A választás 
előtt csak rövid kommünikékben adott életjelet magáról, 
a «Non expedit» felfüggesztése vagy fenntartása körül 
való közleményekkel, cáfolatokkal (pl. hogy forma szerint 
való «katholikus» párt nincsen). 

De a választás után kilépett a rezervából és a Gior-
nate d'Italia antiklerikális lap által megintervjuvolni 
hagyta magát a választás dolgában. Ekkor elismerte, hogy 
a katholikusok részint a minimális programmot («Gen-
tiloni-paktum») megígérő mérsékelt jelöltek megválasz-
tatásának előmozdításával győztek (228), részben pedig 
azáltal, hogy ahol ilyen ígéretet nem kaptak, az egyház-
nak egyes esküdt ellenségeit a szavazástól való egyszerű 
tartózkodással mégis megbuktatták. Ilyen módon buk-
tatták meg Mazzoni liberálist Firenze-ben, Marri Romolo 
aposztata papot Montegiorgio-ban, Macaggi liberálist Ge-
nova-ban (ez volt a lő szitója a Cáron érsek ellen indított 
kormányakcionak). Gentiloni a választásoknak a kamara 
jövő összetételére vonatkozó hatásaira nézve is megkér-
deztetvén, kitérőleg válaszolt, az isteni gondviselésre 
hivatkozva, de kitetszik szavaiból, hogy nagy fordulásra 
lehelünk előkészülve. «Ki gondolta volna folytatja -
két hónap előtt, mikor az utcaterror a külföldi és 
olasz gimnazistákat bántalmazta, hogy a közvélemény 

ilyen hamar fog felzúdulni és a szabadkőművesség ellen 
megtorló lépést tenni?». 

Az intervjuv-nak optimisztikus felfogása valósággal 
megrémítette és dühbe kergette a radikális és szocialista 
lapokat; a szocialisták állítólag szóvá is akarják tenni 
már az első ülésen. Gentiloni-t most a helyzet urának, 
valóságos diktátornak tekintik a liberálisok, aki épen 
olyan diplomatikusan intézte a választási hadjáratot, 
mint Giolitti miniszterelnök. És dühük annál nagyobb, 
mert abban a Gentiloni-paktumban nincsen semmi alkot-
mányellenes, sőt az egész elég liberális, amit a libe-
rális jelöltek is elismertek, amikor ezt a paktumot el-
fogadták. 

Nagy-Britannia. 
Protes tánsok dicsérete Manchester új, kath. 

polgármesteréről . Manchester város tanácsa (city 
council) november 10-én egyhangúlag megválasztotta 
polgármesterré (Lord Mayor) a kath. vallású Mc Cabe 
Dániel városi tanácsost. Az indítványt Wilson tanácsos 
tette meg, majd Porter lord szólalt fel pártolólag és kifej-
tette, hogy Manchester-ben régi hagyomány az, hogy a 
polgármester-választásnál eltekintenek az illetőnek vallá-
sától és politikai pártállásától. Mc Cabe épen olyan türel-
mes volt a másképen gondolkodók iránt, mint a leg-
utóbbi polgármester. Tíz évvel ezelőtt Manchester taná-
csában vita merült fel a rendőrségnek a «Salvation 
Army» (üdv hadserege) iránt való magatartásáról és ek-
kor Mc Cabe egy széles perspektíváról és vallási türelem-
ről tanúskodó beszédben kelt a Salv. Army védelmére. 
Senki sincs a tanácsban, aki nagyobb rátermettséggel 
bírna a városi kormányzatra, mint ő; negyedszázadon 
át feltűnést kerülve szolgált a közjónak, és a tanács 
örül, hogy megtisztelheti azt a bátort emberi, aki az 
igazságot szerette és kötelességét telyesítette. Mc Cabe 
igen olvasott ember — folytatta Porter lord — ; ö a 
közügyek embere, van közületi érzéke, humoros kedélye ; 
udvariassága is változatlan. De legnagyobb dicsérete az, 
hogy mindig barátja volt a szegényeknek. Éveken ál 
egy nagyon szegény kerületet képviselt; ő nem községi 
kitüntetésre, hanem a szegények helyzetének javítására 
törekedett : «more bent to raise the wretched than to 
rise» (inkább a nyomorgót akarta felemelni, mint sem 
maga emelkedni). 

Mc Cabe, megválasztatása után, programmbeszédel 
tartott, amelyben Manchester fejlesztésére nézve sorolta 
fel a tervbe vett reformokat, de a vallás ügyéről említést 
sem tett. 

Viták a «home-rule Rome-rule» jelszó körül. 
Ezen jelszóban kifejezett ráfogással akarja az unionisták-
nak protestáns vallású csoportja a «homerule»-t megbuk-
tatni, «ördög»-nek festve a falra a papi és pápai uralmat, 
amelynek rabigájába fog görnyedni Irland, ha megadják 
neki a «homerule»-t. Hogy ez teljesen alaptalan, az már 
onnét is kitűnik, mert az ír nemzeti pártban vannak 
protestáns képviselők is, viszont a homerule ellenzői 
közt igen sok katholikus van, a nagybritanniai katho-
likus peer-ek is túlnyomó részben unionisták, tehát 
homerule-ellenesek, és általában a szorosan vett Angol-
ország katliolikusai nem igen lelkesednek a homerule-ért. 

Mult héten az ellentétes felfogások több gyüleke-
zetben megnyilvánultak : 

A non-conformista (presbyterianok, metliodisták, 



'28. szám. R E L I G I O 707 

baptisták stb.) unionisták november 13-án tartottak 
London-ban gyűlést, amelyben az anglikán vallásból 
kivált különféle protestáns szekták («non-conformists») 
vezéremberei szólaltak fel. Watkinson methodista egy-
házelnök a többi közt ezt mondotta: «Mint az oroszok 
inkább felégették Moszkvát és a hollandok inkább a 
tenger hullámait zúdították Holland földjére, semhogy 
a despotizmusnak hódoljanak, nem volnának-e épen 
úgy menthetők az ir protestánsok, ha tűzön és vizén 
át rohannának, hogy a Napoleon vagy XIV. Lajos des-
potizmusánál is rosszabb despotizmusnak ellenszegül-
jenek». Dr. Wilson ulster-i presbyterian lelkész pedig így 
fakadt ki : «Akárhogy tagadják is, home-rule «Rome-
rule»-t jelent. Mint dr. Horton mondta, ha a római 
kúriának valamely kormányra befolyása volna, azt 
arra használná fel, hogy üldözze az úgynevezett eret-
nekeket». 

Ezzel szemben az angolországi kath. peer-ek leg-
előkelőbbike és általában a peer-ek leggazdagabbika, 
a norfolk-i herceg, mult héten Belfast-ban (Ulster 
központja) elnökölve az unionista egyesület ülésén, 
köszönetet mondott az unionista vezéreknek (E. Carson, 
Benar Law stb.), hogy ők utóbbi nyilatkozataikban, a 
radikális sajtó izgatásaival szembe helyezkedve, maguk 
is tagadják azt, hogy Ulster protestánsainak vallási 
retorziótól kellene tartani a kalholiküsok részéről. 
A norfolki herceg rámutatott arra, hogy vallási szem-
pontból az ír katholikusoknak legalább is annyi félni-
valójuk van a protestáns türelmetlenség kitöréseitől, 
mint van a protestáns kisebbségnek egy dublini parla-
ment kath. többségétől. Majd így folytatta beszédét : 
«Ha a protestánsok valaha kizáratnának a hivatalok-
ból vagy a parlamenti kisebbségnek a kath. többség ural-
mát kellene elviselnie, akkor is még a katholikusoknak 
ugyanannyi okuk volna a panaszra az ulsteri protes-
tánsok ellen a mult elnyomatásuk miatt. Az Ulster-ben 
felszított vallási fanatizmus nagyrészben pánikon ala-
pul, és azt mélyen gyökerező és messze elterjedt tudat-
lanság hozta létre inkább, mintsem a való tények.» 
A Tablet ehhez hozzáteszi, hogy a norfolk-i herceg 
Daniel prófétához hasonlít, mert az oroszlánok barlang-
ját kereste fel és az oroszlánokhoz intézett csillapító 
szavakat; szerencsére az oroszlánok ez eselben is csend-
ben hallgatták meg a beszédet és remélhetőleg tanultak 
is valamit. 

De dr. Clifford radikális vezér, nem hallgatva a 
fővezérek csillapító szavaira, hordja körül a véres kar-
dot Ulster-ben a «romanizmus uralma» ellen. 

Az ír katholikusok türelmessége mellet Campbell-
Bannermann lordnak a British Review legújabb számá-
ban írt «Ulsteria» című cikke is fényes bizonyítékot 
szolgáltat. E cikkben a skót protestáns lord kijelenti, 
hogy a katholikusok türelmetlenségéről szóló vádat meg-
cáfolja úgy a jelen, mint a történelem. Az utóbbiból 
utal az 1689. év eseményeire II. Jakab alatt, amikor az 
ír parlamentben rövid időre kath. többségnél volt ura-
lom, és dacára annak, hogy — mint Lecky már dicsé-
rőleg említette ezt — alig volt ott egyetlenegy ír képvi-
selő is olyan, akinek családját az előző polgárháború-
ban birság, jószágelkobzás vagy halálbüntetés nem érte 
volna, mégis ez a parlament a teljes vallásszabadságot és 
egyenlőséget mondotta ki. De ennek a katholikus ura-

lomnak hamar vége szakadt és következett a protestáns 
uralom, amely E. Bürke véleménye szerint az emberi 
ravaszságnak remeke volt, miként kell egy népet el-
nyomni, szegénnyé tenni és degenerációba hajtani. «Év-
századokon át a többségben levő irlandi katholikusok 
üldözött és bírságolt jobbágyok voltak, kik csak a kor-
mány kegyelméből menekültek meg a teljes elpusztu-
lástól. Első tekintetre furcsának látszik, hogy azon idők 
keserűsége épen az üldözőkben maradt volna fenn és 
nem az üldözöttekben. Az orangemen-ek csatakiáltását 
a katholikusok türelmetlenségéről nem támogatja semmi-
féle bizonyíték.» 

Szőnyegvevöink figyelmébe. Ajánljuk olvasóink 
szives figyelmébe Neuinayer Fülöp (Budapest, V. Deák 
Ferenc-tér 1.) szőnyegárúházát. Árjegyzékkel és mintákkal 
készségesen szolgál a cég. 

Felhívjuk olvasóink figyelmét lapunkban hirdetett Pa-
lace (Rákóczi-út 43.) szállodára, mely a fővárosnak egyik 
legjobb szállodája. 

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos : 
Dr. HANUY FERENC, egyet, tanár ( IV . , Molnár-u. 2 0 . ) 

Főmunkatárs és szerkesztő-helyettes : 

Dr. WOLKENBERG ALAJOS, egyet, tanár (IV., Váczi-u. 8 3 . ) 

CSUHA ANDRAS szabó, 

^ ** reverenda- és c imáda-készí iő 

Budapest, IV., Papnevelde-u. 8. sz, II, em, 18/a. 

HARMONIUM ES ZONGORA 
Mielőtt harmoniumot vásárolna, ne mulassza el a mi 

főárjegyzékünket kérni! 
Az országban a legnagyobb választék elvá-
molt elsőrendű amerikai és németországi 
gyártmányokban kedvezményes fizetési fel-
tételek mellett minden árfelemelés nélkül. 

Képviselők kerestetnek. 
K E R B E R É S B E R L E T H 
Budapest, VU., Wesselényi-utca 53. szám. 

HARMONIUMOT 
elismert legjobb gyártmányokat szállít 

Magyarország legnagyobb hangszergyára 

STÛ WASSER J. ,2. 
a javított Rákéczi-tárogató feltalálója. 

I,ánchíd-utca 5. szám. 

Öntőház-utca 3. szám. 

Ajánlja mindennemű, gyárában készült hangszereit, úgyszintén húrokat és hang-
szeralkatrészeket. t = i • • r — i Árjegyzék díjmentesen küldetik. 

BUDAPEST, 
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Orgonaharmonifimokaí 
m i n d k é t r e n d s z e r sze r in t a l ego lcsóbban szállí t 

Pajkr Rezső és Tsa, Budapest, 
X., De le j -u tca 25. sz . (T i s z tv i s e lő t e l ep . ) 
Árjegyzék ingyen és bérmentve. Részletfizetés engedélyezve. 
Tanerőknek s lelkészeknek külön százalékengedmény. Kérjen 
árjegyzéket pianókról és pianinókról. Bérmentes szállitás 
í m az utolsó vasúti állomásig. •••• 

Justh Béla 
kárpitosmester és 

díszítő -«••<• 
Budapest, VIII., Horánszky-u. 22. 

ér tes í t i n a g y é r d e m ű r e n d e -
lőit s a közönsége t , hogy üzle-
t é t az i t t elzet t he ly i ségbe 
(kongregációi épület) he lyez t e 
á t . Megrendeléseket leg-
gyorsabban teljesít. 

Iparos és nem kereskedő 
35 éve fennálló r.k. cég! 
K é s z í t é s j a v í t i k e l y h e t , ciboriumot, oltár-
gyertyatartót, ollárlámnát, keresztet, füstölőt, 
CEÍI árt, gyertyára és villanyra stb. Arany, ezüst 
kínaeziisl. bronzból, művészies és egyszerű ki-
vitelben. K e l y h e k stb. lárgyak v a l ó d i tí íz-
galván aranyozása és eziistözése j ó t á l l á s s a l . 
Tervrajz és költségvetés díjtalanul. Mielőtt más-
hol rendelést tesz, méltóztassék egy árjegy-
zéket kérni, melyet ingyen és bérmentve küld 

Kéri nagybecsű pártfogását 

BITTNER JANOS 
egyházi szerek müötvöse. 

Budapest, IX., Lónyay-u. 23. 
(bejárat Czuozor-utoa f.) 

NEUMÂYER FÜLÖP Alapíttatott 1898-ban. 

szőnyeg-áruháza 
Budapest, V., Deák Ferenc-tér I. Erzsébet-tér. 
Bútorszövetek, ágy- és asztalterítők, 
függönyök, paplanok és szőnyegek 
gyári raktára. Közvetlen behozatal 

perzsa- és smyrna-szőnyegekben. 
8Ä* Árjegyzék és mintákkal kívánatra készséggel szolgálok. 

A n g o l b ö r b ú t o r - és b o r s z é k - k ü l ö n l e g e s s é g e k g y á r t á s a 
Kitüntetve a st.-louisi vi lágkiál l í táson 1904. — Telefon 148—07. 

Ç7ÎÏPQ A B U D A P E S T • 
O f c U U O n . VII., Károly-körút 5/R. 

Használt börbútorok feldolgozásra és fes-
tésre elfogadtatnak. — Kérjen fényképes 

kata lógust díjmentesen. 

TINTMER J. E. xo^áncie,^énr 
i k e t , m i n d e n n e m ű c i m -

• • • • • t á b l á k a t . • • • • • 
k a u c s u k » é s l é m -

b é l y e g z ő g y á r o s , 
v é s n ö k i mii« 

i n t é z e t . • 

B u d a p e s t , I V . k e r ü l e t , 
K i g y ó - t é r 5 . 

T e l e i o n : 7 0 — 6 6 . s z á m . 

A világ legjobb 
fajtékpipáit szállítja 

Gratter filihály 
•:-•• Kőbánya 9. 

Ugyanitt kaphatók a legjobb 
borotvák és hajvágógépek. 
Tessék árjegyzéket kérni. 

KOCH TESTVEREK 
Budapest legnagyobb 
c=i férttruha-àruhâza • 

KÁROLY-KÖRÚÍ 
Â főtisztelendő klérus 
nagybecsű figyelmébe ajánlja magát 
linden 
faj! a 

minden p a p j r u h á z a t b ^ e r -

Papi felöltő StKton- K36.-
Papi felöltő S £ k i n f l K 5 2 . -
Papi télikabát S S " K 5 6 . -
P a p i h a v e l o k S f S e T b ö . K 2 0 -
Papi havelok téli minőség K 3 6 — 
Cimádák és reverendák mérték szerint 

K 70.— és 80.— 

Papi ruházatról külön ár-
o o o jegyzék o o o 
Szigorúan szabott árak min-
o den darabon láthatók o 

Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII. ker., Szentkirályi-utca 28. szám. 
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RELIGIO 
TUDOMÁNYOS ÉS TÁRSADALMI KATH. HETI FOLYÓIRAT 
A BUDAPESTI EGYETEM HITTUD. KARA TÖBB TAGJÁNAK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI 

Dr. H A N U Y F E R E N C , EGYETEMI TANÁR. 

Megjelenik — július és augusztus hó ki-
vételével — minden szombaton reggel. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal : 

Budapest, IV., Molnár-u. 20. 

Előfizetési ár : egész évre K 12, félévre K 6. 
Egyes szám ára : 50 fillér. (Kapható a Szent -
István-Társulat könyvk., IV., Kecskeméti-u. 2.) 

TARTALOM. I. Vezércikk : A «Religio» új korszak küszöbén. Ir ta : 
Hanuy Ferenc dr. — Vezércikk után : A hazai protes tánsok és 
a Mária-kultusz. Szopkó Istvántól. — II. Az örök városból : 
1. X. Pius pápa levele Veuillot Ferenchez. 2. Az ú j «Seminarium 
Romanum» szervezeti szabályai. 3. X. Pius püspökséget alapít 
Lille városban. 4. X. Pius pápa öt levele az «Acta Apostolicae 
Sedis» legújabb számában. 5. A «Maria regina cordium» cimü 
római egyesület «arehisodalitas»-sá lett. 6. Új apostoli praefec-
tura felállítása Német-Kelet-Afrikában. 7. Fogadtatások a Vati-
kánban. 8. Az Osservalore Romano nyilvános árusí tása. — III. 
Tudományos cikkek, közlemények, értekezések: 1. Sémi tanulmá-
nyok. IV. Kmoskó Mihály dr.-tól. 2. Az első negyedkori ember-
ábrázolás. Némethy Gyula dr.-tól. 3. Az evangéliumok ú j kéz-
irata. Martin Aurél dr.-tól. — F. Könyvkritika: 1. A. Tanquerey : 
Synopsis Dogmaticae Fundamental is . Zubriczky Aladár dr.-tól. 
2. Nádasdy Marian: Elmélkedések az egyházi év minden napjára 
és ünnepére. Hanauer A. István dr.-tól. — VI. Katholikus Világ-
szemle : A.) Ausztria: A bécsi pápai nunciatura ú j palotája . 
B.) Svájc : Felekezetlen «valIás»-oktatás Bázelben. C.) Francia-
ország : A proportionalis szavazati jog elfogadása. D.) Német-
liirodalom : Tömeges kilépések az államegyházból. E) Nagy-
lirilannia : 1. A mill-bill-i Szent József missiótársulat évi köz-
gyűlése. 2. A manchester-i anglikán székesegyház dékánja a 
katli. l o rdmajor ellen. F) China : A konfueianizmus nem lesz 
China államvallása. — IX. Könyvszemle. Legújabb theologiai 
irodalom. 

A «Religio» új korszak küszöbén. 

Lapunk, amely az összes fővárosi időszaki-
sajtó-organumok szeniora, bár még nem vete-
ránja (a Pesti Hirlap-pal egy évben, 1841-ben 
indult meg), fordulópont elé jutott. 

A Religio most lefolyt (1913.) évben érte el 
eddigi életében az előfizetői maximum-ot. A lapnak 
terjedelme is a most lefolyt (1913.) évben érte 
el maximumát, mert míg 1905-ig a kétszer beten-
kint megjelenő Religio évi oldalszáma rendsze-
rint közel jutott az 500-hoz, 1906-tól — Dudek 
János dr. szerkesztése alatt — rendszerint 700 
körül mozgott vagy azt meg is haladta, addig 
az idei évfolyam, a még hátralevő öt számot is 
— rendes terjedelmében — beleszámítva, túlha-
ladja a 800 oldalt, mert egy-egy lapszám (kivéve 
a 2 , 3. és 4. számokat) 20 oldalnyi terjedelem-
mel birt. Az anyagiakat illetőleg is ezen év 

kedvező volt, mert lapunk mérlege nem fenye-
get deficittel, hanem előreláthatólag némi felesleg-
gel fog zárulni, amelyből néhány szorgalmasabb 
külmunkatársunknak is némi ellenértéket nyújt-
hatunk. 

Lapunknak ezen múltéví fejlődéséhez mért 
volt eleinte a szellemi közreműködés mértéke is. 
Épen ez indította a lap szerkesztőjét arra, hogy a lap 
egy-egy számát az igért 12 oldal helyett 20 olda-
lassá tegye. Az év folyamán azonban meg kellett 
győződnünk arról, hogy a hazai theologiai írói 
gárda mégsem elég nagy ahhoz, hogy a theolo-
giai cikkek felvételére hivatott vagy arra leg-
alább teret adó folyóiratokat (Hittudományi 
Folyóirat , Havi Közlöny, Egyházi Közlöny, 
Kath. Szemle, Magyar Kultura) akadálytalanul 
ellássa tárgyi értékű, közlésre érdemes, elsőrendű 
anyaggal. 

Ezt a körülményt már érdemes elődöm is 
éveken át sajnosan tapasztalta és kénytelen volt 
emberfeletti munkával megírt saját önálló cikkei-
vel a lap terjedelmének ellátásáról gondoskodni. 
Nagyobbá lévén ezen év folyamán a lap terje-
delme, ez a körülmény még érezhetőbbé vált, 
kivált olyankor, mikor a külföldi szemlébe tar-
tozó közleményekre némely héten kevesebb 
anyag kínálkozott. 

Ehhez járul még az a szempont is, hogy 
tekintettel a kath. napisajtó mai fejlettségére, 
nem látszik okvetlenül szükségesnek egy, a tudo-
mányos munka belső területein való tevékeny-
ségre hivatott szellemi munkást állandóan hétről-
hétre lekötve tartani a heti egyházi «observer» 
szerepére, főleg, mikor erre még külön lap (Egy-
házi Közlöny) úgyis van. 

Ezért már 3—4 évvel ezelőtt azon eszme 
merült fel, hogy megóvandó a theologiai iro-
dalmi és az anyagi erők szétforgácsolását és bizto-
sítandó a theologiai folvóirat kellő színvonalát O ^ 
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jó volna a ((Religio-1 és a negyedévenkint meg-
jelenő Hittudományi Folyóirat-ot, mint két par 
excellence theologiai folyóiratot, egyesíteni és 
pedig havi folyóirat alakjában. A mult (1912.) 
esztendő végén ez az eszme újból felmerült és 
konkrét tárgyalás alá is került. 

Végre most, a fent érintett egyéni tapaszta-
latunk alapján, ez eszmét újból megfontolás tár-
gyává tettük ; és miután az annak megvalósí-
tásánál érdekelt másik folyóirat (Hittud. Foly.) 
szerkesztője : Kiss János dr. praelatus, egyetemi 
tanár, a két folyóiratnak fent jelzett módon való 
egyesítéséhez készséggel hozzájárult és az egye-
sített két folyóirat szerkesztését elvállalni haj-
landónak nyilatkozott, az eszme a megvalósulás 
küszöbére jutott. 

Tudomására adjuk tehát előfizetőinknek és 
munkatársainknak, hogy 191i. januártól fogva 
a Religio mint hittudományi és bölcseleti havi 
folyóirat fog megjelenni. Előfizetési ára marad 
a régi: 12 korona. Meg fog jelenni minden hó-
napban, a két nyári szünidei hónapot kivéve. 
A folyóira t nagy nyolcadrét alakú füzetben fog 
megjelenni ; szerkesztője és kiadótula jdonosa a 
fentnevezett Kiss János dr. lesz. A régi (.(Hittudo-
mányi Folyóirata, ily cim alatt és mint évnegye-
des folyóirat, külön nem fog többé megjelenni, 
hanem beleolvad a Religio-ba, ezért teljes cime 
ez lesz: «Religio, hit tudományi és bölcseleti 
folyóirat.» 

Mikor ezt köztudomásra hozzuk, egyúttal 
előfizetőinknek és munkatársainknak, valamint 
lapunk áldozatkész három püspök-maecenásának, 
szivünk mélyéből köszönetet mondunk. Kérjük 
előfizetőinket és munkatársainkat, hogy ne von-
ják meg támogatásukat az új alakú «Religio»-
tól sem, amely ezentúl is, mint eddig, magyar-
országi vezérorganuma akar lenni a katholikus 
vallás tudományos taglalásának és védelmének; 
és épen azért méltán tarthat igényt nemcsak a 
két rendbeli római kath. papságnak, hanem a 
vallásukhoz és egyházukhoz ragaszkodó világi 
kath. intelligenciának is támogatására. 

Ha az új alakú folyóirathoz túlnyomó részt 
hivek maradnak — mint azt erősen reméljük — 
a Religio régi előfizetői és munkatársai, akkor 
ők a Fiittudományi Folyóirat-nak előfizetőivel és 
szellemi munkásaival, valamint az új alak és 
beosztási mód által vonzott újabban toborzan-
dókkal együtt, olyan gárdát fognak teremteni a 
LXXIII. évfolyamába lépő «Religio»-nak, amely 
belátható időkig biztosíthatja a «Religio» an}'agi 
és szellemi erőfolytonosságát. Az igy megerősö-
dött új «Religio» már azon kedvező helyzetbe 
fog jutni, hogy a nála megjelenő cikkek után, 
a ma minden más irodalmi ágban már rég 
bevett irói tiszteletdíjat fizethesse az arra reflek-
táló munkatársainak. 

Az új «Religio» I9ti. évfolyamára az elő-
fizetések leghelyesebben az új kiadótulajdonos: 
Dr. Kiss János pápai praelatus, egyetemi tanár 
személyéhez és nevére (IX., Mátyás-utca 18.) kül-
dendők. A «Religio» kiadóhivatala c imére kül-
dött pénzeket a pósta természetesen továbbra is 
a jelenlegi kiadóhivatalnak fogja december 31-ig 
kiadni. De mi az 1914. évre szóló összegeket 
január 1-én az új kiadónak fogjuk átszolgáltatni. 

Az új alakot öltő Religio részletes program-
járól olvasóinkat és az összes érdeklődőket az 
új szerkesztő fogja egyik, közelebbi lapszámunk-
hoz melléklendő körlevélben felvilágosítani. 

Hanuy Ferenc dr. 

A hazai p r o t e s t a n t i z m u s é s a Mária-kul tusz . 

Közismert tény, hogy a hazai protestantizmus 
disciplináris s dogmatikai tekintetben egyaránt, vidé-
kek szerint, igen különböző nézeteket vall. Sokszor 
kicsinységnek látszik az eltérés, a változás, holott 
főbenjáró s lényeges kérdést érint. Az nem kevésbbé 
tapasztalható, hogy a prot. hívőknél még tani tekin-
tetben is állandó simulás, észrevétlen közeledés ész-
lelhető a katholika Egyház gondolkodásmódjához. 
Egy ily változott álláspontra bátorkodom az olvasó 
figyelmét irányítani,mely szintén csekélységnek látszik, 
holott nagy változást jelent a hagyományos felfogás-
hoz képest. E kérdés a Mária-kultusz. 

ÄNGSTER JÓZSEF és FIA 
orgona- és harmóniám-gyár, PÉCS. 

O O Alapíttatott : 1867. évben. O O 
A bpesti Bazilika nagy orgonájának épitői. 

Csak első dijakkal kitüntetve. 
Pécsi orsz. kiállításon legelső díjjal, állami aranyéremmel kitüntetve. 

Ajánlják kitűnő hangú és erős szerkezetű 
légnyomatu és elektromos berendezésű 

ORGONÁIKAT 
a legjutányosabb árak mellett, művészies 
kivitelben, o o o Raktáron kitűnő hangú 
harmoniumok minden nagyságban. 
Elektromas fujtató készülékek. Árjegyzéket kivánatra ingyen. 
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Protestánsok lakta községek közt élek, mozgok. 
Ha két Luther-hitvallású házba lépek be, külsőségek-
ben bár, mégis jelentős különbség, haladás vehető 
észre. Az egyikben a szigorúan domináló protestáns 
elv szerint a falat csak Luther képe diszíti, a másik-
ban s a legtöbben — több szentnek a képét is lát-
hatom : hol a «Pieta»-képet (a fájdalmas Anyát Jézus 
holttestével ölében), hol Madonna-képet, Szent Annát, 
hol meg Jézust a keresztfán ábrázoló képet stb. 

A hazai protestantizmus e kétféle tipusát láttam 
nemcsak a falusi nép közt, hanem a hivatalos, mond-
juk tudományosan képzett protestáns körökben is. 

Nemrég egy kifejezetten protestáns folyóirat került 
a kezembe, mely a Mária-kultuszt illetőleg feltűnően 
visszatükrözteti az újabb protestáns felfogást, «üs-
vényy> címet visel a Kovács Sándor theol. tanár 
szerkesztésében megjelenő ezen évnegyedes folyóirat; 
most van az I. évfolyamában. Címlapja szerint a 
Luther Társaság folyóirata s a «gondolkodó és a 
Krisztushoz igyekező keresztények számára» készül. 
Cime is elárulja, hogy benső megújhodást, mélyebb 
hitéletet akar protestáns testvéreinkben fejleszteni. 

Gondos áttanulmányozása után sietve kijelen-
tem a- szerkesztőséggel magam is, hogy tényleg csak 
a «gondolkodó», s nem az elfogultságtól s a katholi-
kusok elleni gyűlölettől vezérelt «keresztyén» lesz 
képes a tiszta katholikus felfogásnak arra az ideális 
magaslatára felemelkedni a Mária-kultusz jogosult-
ságát illetőleg, amely magaslatra az «Ösvény» akarja 
a még pozitív hitű protestánsokat felvezetni. 

Mi volt eddig protestáns felekezeteink hagyomá-
nyos felfogása a Mária-kultuszt illetőleg? Az, amit 
az «Ösvény» nyíltan megvall, hogy «a protestáns 
népek az Urnák anyjától egyideig (?) elidegenedtek.» 
A katholicizmusnak őseinktől öröklött hagyományos 
Mária-tiszteletét protestáns véreink mindig elitélték; a 
protestáns pásztorok az Istenanyától a legkisebb külső 
tiszteletet is megtagadták; nevének puszta említése is 
a szigorú protestáns felfogással ellenkezőnek van ki-
kiáltva. Ezzel szemben az «Ösvény» 4. számát majd-
nem az eddigi tradicionális felfogás nyilt cáfolatá-
nak merném mondani, mert elejétől végig azt a jel-
leget viseli magán, mintha csak kizárólag az inten-
zívebb Mária-kultusz érdekében készült volna. Örven-
detes jelenség az Istenanyáról az a szokatlan hang 
s meleg bizalomkeltés, melylyel e frontváltozást 
tekintélyes nevű protestáns pásztorok sürgetik. 

Érdemes ezt azonban mélyebben is megnézni! 
Szabolcska Mihály, ismert nevű poéta, «Krisz-

tus Anyja» című versével kezdődik e szám. A köl-
temény jellemzően aposztrofálja az eddigi protestáns 
felfogást s az új irányt e sorokban: 

«Olyan ösmerösül tűnsz fel a szivemnek, 
Oh Krisztus édes anyja, Mária!» 
Mintha csak tényleg a protestantizmus ráismerne 

Szűz Máriában az ismerősére, az anyjára. S tovább 
epekedik utána Szabolcskával: 

«Oh tudom én már, hogy nem először látlak, 
Hívtalak én téged már édes anyámnak.» 
Majd Baksag Sándor tollából találunk cikket. «Ta-

lálák a gyermeket az ő anyjával» címmel. Új hang-
jánál a Mária-kultuszt illetőleg csak a merészsége 
szokatlanabb, mellyel éles kritika alá veszi a protes-
tantizmusnak eddigi semmivel sem indokolható 
helytelen magatartását. Bevezető soraiban rezignáció-
val állapítja meg, hogy «míg a kereszténység nagyob-
bik fele (a kath. egyház) csudálatos bájjal, hódító 
varázzsal, örök szépséggel, örök ifjúsággal ruházza fel 
az ő alakját (Sz. Máriát); nevének, tiszteletének oly 
fényes és gyakori ünnepeket szentel, addig a másik 
fél (protestantizmus) ösztönszerűleg a reakció terére 
lép miatta.» Majd terjedelmesen bírálat tárgyává teszi 
azt az általános gyakorlatot, mely a protestáns szó-
székeken szerepel, hogy t. i. «a protestáns prédikátor 
prédikál mindenről, amit két szeme meglát a Bibliá-
ban : Péter tagadásáról, Tamásról, Zebedeus fiairól, 
Magdolnáról . . . a farizeusról, szadduceusról . . . a 
róka Heródesről, a szép Heródiásról, Saloméról . . . a 
Credo-ba került Pilátusról s álmodozó feleségéről.. . 
a Bálám szamaráról . . . Judásról a latorról.» 
«Prédikál mindenről — mondja tovább — 50 esz-
tendeig, akkor jubilál és hirdeti, hogy nincs egyetlen 
lókus, nincs egyetlen alak a Szentírásban, melyről ő 
nem mondott volna rövid és együgyű tanítást. Csak 
eggetlen név nem jött ajkaira soha. Az egyetlen. 
Az anya.y> Majd hozzáteszi a protestáns szószék sivár-
ságáról szóló szomorú megállapításához azt a tényt, 
hogy «a protest, prédikátor engedi magát felgyújtani 
inkább, hogysem Máriáról prédikáljon.» 

A protestáns elfogultságnak eme saját táborukból 
eredő higgadt kritikájához részünkről semmit sem 
kell hozzáadni azon kivűl, hogy a velünk szemben 
oly sűrűn használt elfogultság, fanatizmus díszjelzőjét 
most már saját számlájukra írhatják. 

Baksay ezután kiadja a jelszót ebben az új pro-
gramban: «Beszéljünk okosan! Mária mindig meg-
marad a legnagyobb és legtiszleletremélótbb alakjául 
a történetnek, az evangéliumnak.» Erősen kikel azok 
ellen, akik «Máriától még azt a tiszteletet is megta-
gadják, amit minden anyának meg kell adnunk.» 
Majd: «Minden elfogulatlan ember, még a nem 
keresztény is természetesnek találja, hogy az anyát 
a társadalomban külön tisztelethely illeti meg.» Igazi 
észbizonyítékok ezek a katholicizmus ősrégi Mária-
kultuszának helyessége mellett! 

Egy harmadik cikkíró is az Istenanya kultuszát 
érintve, ily katholikus szellemű kijelentést tesz: «Mi 
nem Ítéljük el, hogy az Isten Fia anyjában is tisztel-
tessék; mi tiszteljük őt » Mekkora ellentétet jelez-
nek e szavak az eddigi állásponttal szemben?! 

Azt kérdem ezek után, hogy mi viszi a protes-
tántizmust e helyes irányba, mely után bizonyára 
még más is fog következni? Bizonyára nem más» 
mint az a szomorú tapasztalatuk, hogy mint egy 
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cikkíró mondja — «a hívekben a lelkesedés fáklyája 
csak pislog; egyházunk napról-napra több tért 
veszít.» 

Érzik tehát már protestáns testvéreink, hogy a 
kigondolt gravamenek folytonos emlegetésének kora 
lejárt; érzik, hogy a destruktiv elemekkel a katho-
likus egyház ellen való kacérkodásuk annak semmit 
sem árt, önmaguknak ellenben a hitéletben érzékeny 
veszteséget okoz; érzik, hogy ma már nem elég a 
negációk kizárólagos álláspontjára helyezkedniök 
dogmatikai tekintetben, mert a nép lelkiélete pozití-
vumot is sürget, lelki táplálékot, pozitív hitet. 

Abos. Szopkó István. 

EJEJ 
E B II. AZ OROK VÁROSBÓL E 3 0 

UM 

X. P i u s pápa l e v e l e Veui l lo t F e r e n c - h e z . 
Azon alkalomból, hogy Veuillot Ferenc most kiadta 
nagybátyjának : Veuillot Lajos (1813—1883) életrajza 
utolsó kötetét, a Szentatya f. é. okt. 22-én üdvözlő 
levelet intézett Veuillot Ferenc hez, amelyben kiemeli 
a mü időszerűségét, amely épen a nagy kath. publi-
cista születésének 100 éves évfordulójára készült el. 
A Szentatya kijelenti, hogy két elődjének (IX. Pius 
és XIII. Leo) példáját követve ő is tanúságot kíván 
tenni Isten és az Egyház jogainak megfélemlítheted en 
védőjéről. 

«Apostoli buzgalomtól hevítve lépett ki a po-
rondra, felékesítve az írónak, a művésznek és a gon-
dolkodónak drága adományaival,amelyekkel utolérte 
és túlszárnyalta a legkiválóbb mestereket is, mert a 
vallás szent elvének védelmében az ő tolla nemcsak 
éles kard, hanem világító fáklya is volt. Az ő szel-
lemének erőt és világosságot adott mély hite, az 
egyház iránt való szeretete, amellyel annak győzelmét 
óhajtotta, és szeretete hazája iránt, amelyet Istenéhez 
hűnek akart látni». Majd kiemeli a Szentatya Veuillot 
Lajos-nak, ezen érzületéből fakadó, bátorságát az 
egyház jogainak védelmében, aliberáliselméleteklelep-
lezésében és lángoló buzgalmú törekvését, hogy meg-
győzze a francia nemzetet arról, hogy neki, mint az 
egyház elsőszülött leányának, első sorban kell a pápai 
jogok mellett síkra szállani és a gallikán előítéletek-
kel szakítani ; ami által Veuillot hatalmas lendületet 
adott a Szentszék tekintélyének érvényesüléséhez. 

Kath. újságíróra alig lehet nagyobb dicséretet 
mondani, mint mikor a Szentatya így folytatja: 

«Mindenesetre nagy dicsőség az egyház szolgájára 

nézve, hogy majdnem félszázadon át (Veuillot 1843-ban 
került az Univers élére) vetette a katholikus tannak 
tiszta fényét a kornak egymást felváltó eseményeire 
és hogy fegyverszünet és irgalom nélkül vette üldö-
zőbe úgy a napvilágon terpeszkedő, mint a sötétben 
bujkáló tévelyeket. Az ő érdeme és dicsősége az, hogy 
ezl olyan bátorsággal és lelkesedéssel tette, amely az 
igazság birtokában álló és az igazság elvitathatatlan 
jogaival tisztában levő embert jellemzik. Erdeme és 
dicsősége, hogy engedelmes és fegyelmezett lelkü-
lettel tette azt, nem tévesztve el szemei elől a Szent-
szék utasításait. Végre az is nagy érdeme és dicső-
sége, hogy mindezt teljesen érdektelenül tette, nem 
hagyva magát megtéveszteni semmiféle csábítás, dicsé-
ret, igéret által, szembeszállva a népszerűtlenséggel, a 
cselszövésekkel, az ellenszenvvel, az ellenségei részé-
ről szenvedett rágalmazó vádaskodásokkal, sőt küzdő 
társainak kritikájával is, örvendve azon, hogy méltó 
volt szenvedni Jézus nevéért.» 

«Az ő fényes pályafutása minden egyes pontján 
alkalmas arra, hogy mintául állítsák oda azoknak 
szemei elé, akik az egyházért és a szent dolgokért 
küzdenek és akik ugyanolyan ellenmondásokkal és 
szenvedélyes kifakadásokkal találkoznak, mint ő talál-
kozott. Az ő példájára legyenek ők is büszkék a 
kereszténynek nevére és az egyház szolgájának nevére 
és tudják meg, hogy Isten harcol velük és diadalhoz 
juttatja őket abban az órában, amelyet az isteni 
gondviselés kitűzött.» 

A levél végén a Szentatya a Veuillot-család tag-
jainak áldását küldi. 

Ezt a levelet az «Osservatore Romano» nov. 20. 
száma a hivatalos rovatban közli. 

Még felemlítjük, hogy Párisban november 25-én 
templomi ünnepség keretében is megünnepelték a 
Veuillot-centenariumot a Montmartre-dombon álló 
Sacré-Coeur templomban ; az ünnepi beszédet Touchet 
orleáns-i érsek mondotta. 

Az új „ S e m i n a r i u m R o m a n u m " szerveze t i 
szabálya i . Egyik előző (26. sz., 492. 1.) számunkban 
ismertettük, hogy X. Pius pápa a f. é. jún. 29-én 
kelt «In praecipuis» bullával «Seminarium Romanum» 
néven egy új szemináriumot állított fel, amelynek 
felsőbb része (Seminarium maius) a lateráni bazilika 
mellett emelt épületben f. év őszén nyílott meg. Ezen 
új szemináriumba bekebelezteltek az azelőtt külön-
külön fennálló szemináriumok : a Seminarium Roma-
num (a. 1565.), a Seminarium Pium (a. 1853.), a 
Collegium S. S. Ambrosii et Caroli. Ugyanide téteteti 
át az eddig a S. Apollinare-nál levő filozófiai és 

Hemopatiai gyógyintézet Asthma, köszvény, görvélykór, idült és nehéz szív- , 
gyomor-, máj-, vesebajok és súlyos idegbajok (para-
lys is , tabes, álmatlanság) gyógyítására berendezve. 

_ „ . „ „ r . , „ . w Bejáró betegek részére. Mérsékelt árak. Bevált, ki-
Blldapesí, V., Vaci-koruf 18. SZ. I. = próbált kezelés ! = = = = = 
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theologiai fakultás. Az ú. n. «Seminarium Vatica-
num»-ot pedig a pápa megszüntette és a S. Marta 
mellett levő házát és alapját a «Seminarium Roma-
num» kis szemináriumának engedte át. Fennmarad 
azonban, de csak áldozópapok befogadására, a «Col-
legium Leonianum» és ide helyeztetik át a S. Apo-
linare-nak jogi fakultása. 

Most a S. Congregatio Consistorialis egy, okt. 
30-án kelt szabályrendeletben («Normae ad Consti-
tutionen! «In praecipuis» exsecutioni mandandam») 
részletesen megállapítja ezen szeminárium szer-
vezetét. Mindkét szeminárium (nagy és kis) ügyeit 
1 1 fegyelmi és 1—1 gazdasági bizottság intézi. 
Mindegyik szeminárium élén egy rektor, egy spiri-
tuális, egy vicerektor és egy oeconomus fog állani; 
de már közös tanulmányi felügyelő lesz a Semina-
rium Maius és a Collegium Leonianum felett. A «Semi-
narium Mains» és a «Collegium Leonianum» felett a 
hatósági jogot a Cardinalis Vicarius urbis, a «Semi-
narium Minus» felett pedig a vatikáni bazilika bibor-
nok-arciprete-je fogja gyakorolni; a «Mains» nö-
vendékei a lateráni, a «Minus» növendékei a vatikáni 
bazilikában fogják teljesíteni az assistentia-t. Rész-
letes szabályokat ír még elő a S. Congregatio Consist, 
a vagyonkezelésre nézve. 

X. i' ius pápa p ü s p ö k s é g e t a lapít Li l le vá-
rosában . A körülbelül 300.000 lakossal biró Lille 
városban eddig nem volt püspökség, mert ennek a 
városnak főpásztora a cambrai-i érsek volt, dacára 
annak, hogy Cambrai ma már csak körülbelül 30.000 
lakossal biró város és nem székhelye a département-
nak (dép. du Nord), mert az Lille városa. A cambrai-i 
érsek provinciájában csakis egy suffraganeus volt: 
a Pas-de-Calais-i dép.-ba tartozó arras-i (Atrebaten-
sis). Mégis a cambrai-i egyháztartomány egyike volt 
a legnagyobb lélekszámmal biró egyházi provin-
ciáknak (közel 2 millió). 

Ezen okból X. Pius pápa még ez év febr. 5-én 
kelt Consist. Congr.-decretum utján Lille-ben külön 
«vicariatus generalis»-t állított fel a cambrai-i egy-
házmegyének azon részére, amely lille-i, hazebrouck-i 
és dunkerque-i arrondissement-okat öleli fel. (Össze-
sen : 950.000 katholikus lakos.) Ezen intézkedésnek 
célja már az volt, hogy ezen területeknek külön püs-
pökséggé való alakítása előkészíttessék. 

Mivel pedig a cambrai-i érsekség időközben 
megüresedett, X. Pius pápa a hivek kérelmére és a 
szomszédos püspökök meghallgatása után elhatározta, 
hogy a lille-i vicariatus-t megszünteti, a cambrai 
érseki egyházmegyét kettéosztja és a kihasított részt 
lille-i püspökség cimén (dioecesis Insulensis) püs-
pökséggé teszi. 

Az erről szóló erectionalis bulla («Consistoriali 
decreto», 1913. okt. 25.) most jelent meg az «Apóst. 
Sedis» legújabb (nov. 17-iki, 17. sz.) számában. 

Az erectionalis bulla a következőket rendeli el: 
1.) Az új egyházmegye püspökének székhelye Lille 

város lesz, a székesegyház pedig az ezen városban 
levő Noire-Dame de la Treille nevű templom, amely 
mellé székeskáptalan lesz szervezendő. 2.) Az új egy-
házmegyének egy nagy- és egy kisszemináriumnial 
kell majd birnia. 3.) Azon áldozópapok, akik jelen-
leg az említett három arrondissement területén van-
nak akár lelkészeiben, akár másképen alkalmazva, 
mind eo ipso az új egyházmegye papjaivá lesznek. 
4.) A cambrai-i érseki levéltárból átszolgáltatandók 
az új egyházmegye levéltára részére az erre vonat-
kozó iratok. 5.) Az új püspökség (Lille) az arras-i 
püspökséggel együtt suffragaraneusa lesz a cambrai-i 
érseknek. 7.) A bulla végrehajtását az ezzel megbí-
zott Luçon rheims-i biboros-érsek köteles félév alatt 
eszközölni. 

A Szentszék nem késett soká az érsekség és az 
új püspökség betöltésével : cambrai-i érsek lett Chat-
tet, eddig verdun-i püspök, lille-i püspökké jiedig 
Charost, eddig lille-i vicarius generalis. 

X. P i u s p á p a ö t l e v e l e az «Acta Ap. S e -
dis" l egújabb s z á m á b a n . Az első ezen levelek 
közül (1913. júl. 16.) Hugón Ede dömés atyához, a 
római «Collegium Angelicum» tanárához, szól és az 
ő «Cursus philosophiae Thomisticae» cimű munká-
jáért és általában a thomisztikus filozófia buzgó taní-
tásáért elismerését fejezi ki neki. 

A második levél P. Chiaudano József S. J.-hez, 
a «Civiltá Catt.» szerkesztőjéhez van intézve (szept. 
25.) ; erről már részletesen szóltunk. 

A harmadik egy köszönő levél (okt. 4.) O'Keefe 
Jenő nevű toronto-i úrhoz, aki nemcsak az ottani 
érseki új szeminárium felépítésének költségeihez já-
rult hozzá, hanem szegény növendékek részére ingye-
nes helyeket is alapított. 

A negyedik levél (okt. 8.) Amette párisi biboros 
érsekhez és a párisi kath. egyetem («Institut Catho-
lique») többi védnökeihez van intézve, amelyben a 
Szentatya fenntartja a f. é. augusztus hóban az angers-i 
kath. egyetem javára tett azon intézkedését, hogy a 
vannes-i, a quimper-i és s. brieu-i egyházmegyék 
ezentúl ne a párisi, hanem az angers-i egyetem 
pénztárába fizessék be évi járulékaikat. A Szentatya 
a párisi egyetem védnökeinek e felett nyilvánított 
aggodalmát nem látja alaposnak és bizalmát fejezi 
ki, hogy sikerülni fog továbbra is a párisi kath. 
egyetemet, mint eddig, fenntartani. Egyben elisme-
rését fejezi ki afelett, hogy a párisi kath. egyetemen 
a nemzetgazdaság és kereskedelmi jog előadásáról 
is gondoskodtak. 

Az ötödik levél (október 30.) Richelmy Ágoston 
torino-i bib.-érsekhez intézett köszönő levél, a Torino-
ban évenkint megtartatni szokott piemonti püspök-
kari gyűlésből küldött hódoló iratért. 

A „Maria r e g i n a c o r d i u m " c i m ű r ó m a i 
e g y e s ü l e t , ,archisodal i tas"-sá lett. A «Roldog-
ságos Szűz országának a hivek lelkeiben való felépí-
tését» célzó «Mária a szivek királynője» cimű, Ca-
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nada-ban (Ottawa) keletkezett ájtatos társulatnak, 
amely már az egész világon elterjedt és jelenleg 
már 150 fiókegyesülettel bír, eddig nem volt társu-
lati központja (archisodalitas), hanem a Montforti 
Bold. Lajosról nevezett Mária-társulat missionariu-
sainak vezetése alatt állott. A Szentatya most f. évi 
április 28-án kelt brevéjével a Bómában még 1906. 
évben létesült hasonnevű fiókegyesületet «archiso-
dalitas» rangjára emelte és az egész világon fennálló 
vagy felállítandó fiókegyesületeknek a VIII. Kelemen 
pápa által előírt szabályok szerint való aggregálására 
és a társulatnak 1910. évben adott búcsúk kommu-
nikálására felhatalmazta. (Acta Ap. Sedis november 
17. szám.) 

Uj a p o s t o l i p r a e f e c t u r a f e lá l l í tá sa N é m e t -
Ke le t -Afr ikában . A Propaganda Congregatio a 
nagy kiterjedésű dar-es-salaami apostoli vicariatus-
nak a Nyassa tó és az óceán között elterülő déli 
részét külön választotta és önálló apostoli praefec-
tura-vá tette Lindi név alatt, mert Lindi a kerület-
nek fővárosa. Az új apóst, praefectura-t a Propa-
ganda a St. Ottilien-i bencés atyákra bizta. (Acta 
Ap. Sed. 17. sz. 497. 1.) 

F o g a d t a t á s o k a V a t i k á n b a n . November 19-én 
egy érdekes zarándoksereg vonult be a Vatikánba : 
150 mexico-i zarándok jött el tengerentúlról a katho-
licizmus közös atyjához, a pápához, hódolatra, Ibarra 
g Gonsalvez puebla-de-los-angelos-i érsek és két más 
mexico-i püspök vezetése alatt. A fogadtatás a Vati-
kán egyik termében történt. A zarándokok egy a 
guadalupe-i Madonnát ábrázoló zászlót ajánltak fel 
a Szentatyának, aki meleg szavakkal köszönte meg 
az oly távolból Rómába jövő zarándokok hithűsé-
gét és biztosította őket, hogy nem szűnik meg imád-
kozni Mexico békéjeért és nyugalmáért. (Épen most 
dúl a leghevesebben a polgárháború, az Unió ulti-
mátuma dacára.) 

November 20-án a S. Damaso-udvarban adta a 
Szentatya á ldását -az ott egybegyűlt 700 pescina-i, 
450 nola i és 200 isernia-i zarándokra. 

November 21-én az északamerikai ha jóra jnak 
további tengerészcsapatát fogadta a Szentatya. 

Ugyanazon napon külön kihallgatáson és külö-
nösen kitüntető keggyel fogadta a férje kíséretében 
nála tisztelgő Oliveira Cesar de Costa Angela úrnőt, 
az argentínai «Ligue internationale de la paix» 
alapítónőjét, és őt egy autografos arcképével, egy 

arany éremmel és egy értékes rózsafüzérrel a ján-
dékozta meg. Az említett úrnő most jött Hollandiá-
ból, ahol nagy akadályok leküzdése után sikerült 
csak keresztülvinnie, hogy a Car/íegze-alapitványból 
felépített hága-i békepalotában az «Andesek Krisz-
tusa» nevezetű, az Andesek egyik csúcsán 1904-ben 
felállított szobornak mását elhelyezhesse. Ezt a szob-
rot tudvalevőleg Argentina köztársaság hálából állí-
totta fel a Chile és Argentina közt, VII. Edvárd an-
gol király békebirói döntése folytán, létrejött béke 
emlékére. 

A szobor-másolat elhelyezését az nehezítette, 
hogy Krisztus keresztet tart a kezében. Ezt a paci-
fista körök ellenezték, de Vilma hollandiai királynő 
állást foglalt a szobor vátozatlan felállítása mellett. 
A királynő de Costa úrnőnek arcképét ajándékozta 
e felírással : «Krisztus mindenek elölt». A királyné-
nak ez a keresztény hitvallása mély benyomást tett 
alattvalóira. 

És most ott ragyog a kereszt a békepalotában 
és kiált ja: In cruce salus. Mindenesetre megható ez a 
siker, amelyet épen a Konstantin-jubileum évében 
vivott ki a kereszt magának azon palotában, amelyet 
a szektáriusok az ő világtestvériségi elvük jegecedő 
pontjának szeretnének tekinteni és maguknak kisajá-
títani. 

Az O s s e r v a t o r e R o m a n o n y i l v á n o s áru-
s í tása . Róma városában tudvalevőleg két nagy 
katholikus napilap jelenik meg: az egyik az «.Osser-
vatore Romano», amely most 53. évében van és es-
ténként jelenik meg, a másik a «.Corriere d'Italia», 
amely 8 év előtt indult meg és reggelenkint jelenik 
meg. Az evangéliumnak «hunc oportet crescere, me 
autem minui» ellentéte itt is szemlélhető volt. A jó 
öreg «Osservatore» a Vatikánnak a félhivatalosa és 
a nagyágyúja, de amelyet csak papok, diplomaták 
és szerkesztők járatnak és olvasnak, azért Bómában 
is nem minden ujságárúsnál volt kapható, hogy ne 
is beszéljünk az utcai kolportázsról ; a fürge Corriere 
d'Italia azonban ott van minden hangos szavú rik-
kancs kezében és veszik is, kapkodják is az utcán. 
Tudvalevőleg Olaszországban rikkancsok a komoly 
napilapokat is kínálgatják a járókelőknek. 

Most az Osservatore is megmozdult egy kicsit és 
nov. 23. számában közli, hogy ezentúl a lap Róma 
külvárosaiban is kapható lesz minden ujságkioszk-
ban és trafikban. Hát persze rikkancsról még nincs 

OBERBAUER A. UTÓDA Â legjobb hírnévnek örvendő és íegré§ibD 
EGYHÁZI SZEREK 
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szó, ez a terjesztési mód megmarad egyelőre a még 
csak 8 éves, fürge lábú Corriere-nek. 

Az újítás hordereje nem is a lapnak ezen elha-
tározásában van, hanem abban, aminek a jele: Ró-
mában az «ultramontan» sajtó kezd divatba jönni. 
Kezdik, úgy látszik, észrevenni, hogy ez tisztességes 
és következetesen hazafias, nem pedig ledér és nem-
zetközi. 

III. TUDOMÁNYOS CIKKEK, e*> c*> 
Co e/o KÖZLEMÉNYEK, ÉRTEKEZÉSEK 

Sémi tanulmányok. ív. közlemény. 

4 . Arábia , a s é m i n é p e k b ö l c s ő j e . 
Irodalom : Hoggarth, The Penetration of Arabia, London 1905. 
Hiiarl, Histoire des Arabes, Paris 1912. I : Configuration de 

l'Arabie. Sievers, Asien. 

Arábia mintegy három millió • km. területű 
halalmas fennsík, amelynek keleti partjait a Perzsa-
öböl, déli partvonalát az Indiai-óceán, nyugati part-
vidékét a Vörös-tenger habjai nyaldossák. Annak 
dacára azonban, hogy az Ázsiai kontinenssel csak 
északon függ össze, nem szabad a világtól hermetice 
elzárt földrésznek képzelnünk. Északi része a Föld-
közi-tenger keleti partvidéke és Mezopotámia közé 
ékelve hatalmas háromszöget képez, amelynek alsó, 
nyugati csúcsa Egyptom határaival érintkezik, úgy, 
hogy a Nilus kulturvidékét a Perzsa-öböllel össze-
kötő legrövidebb útvonal Arábia északi részén, a 
Sziriai sivatag legmélyén vezet keresztül. Innen van, 
hogy bár Arábia nem esett az ókor legforgalmasabb 
útvonalainak kellő közepébe, mégis elég közel volt 
a kultura és a civilizáció lüktető ereihez, Egyptom-
hoz és Babyloniához, hogy éltető erejét megérezze, 
sőt némileg fel is szivja. 

A nagy Félsziget keskeny és terméketlen part-
vidékét magas, olykor több párhuzamos láncot képező 
párkányhegységek veszik körül és mint megannyi 
hatalmas torlaszok teljesen elzárnák a partjait övező 
tengerektől, ha egyes száraz patakok és folyók, ú. n. 
wadi-k medrei természetes közlekedési vonalakat 
nem nyitnának belseje felé. 

Ezek a párkányhegységek nem mind egyönte-
tűek. Északról dél felé haladva a nyugati parton a 
Gebei es Safâ alacsonyabb láncához a Gebel-es-Sar 
magas- csúcsai sorakoznak, amelyek olykor a 2000 
métert is elérik. A Safâ-hegység kialudt vulkánai és 
a Vörös-tenger között terült el Midjan országa; Musil 
bécsi tanár itt keresi újabban a Sinai-hegyet, a mó-
zesi törvényhozás nevezetes színhelyét. 

Madian déli folytatása a Hegâz földje, Muham-
med szülőföldje; ennek főhelyei: Mekka, Medinah 
és Giddah voltak a «próféta» működésének klasz-
szikus helyei. A hátterét képező párkányhegység a 

G. Subli és a G. Egúb, a Sar-hegységnél jóval ala-
csonyabb (15Ü0—1800 méter), de már a Félsziget dél-
nyugati szögletének Asir-nak és a termékenységéről hí-
res Jemennek, vagy ahogy a rómaiak nevezték, Arábia 
Felix-nek hegycsúcsai az Alpokkal is felveszik a versenyt. 
A G. Hadhűn pl. 3000 méternél jóval magasabb. Bol-
dog Arábia partvidéke terméketlen és sivár; ellen-
ben a föléje tornyosuló alpesi vidék magas felföldjei 
a tenger lecsapódó párája révén dús öntözésben része-
sülvén, Arábia legdúsabban termő vidékét képezik és 
teljesenmegérdemlik klasszikuselnevezésüket. Itt talál-
juk a Félsziget leggazdagabb városait. A fontosabbak : 
San'a2200, Menáhá 2173 és Kataba 1250 méter ma-
gasságban. Itt kell keresnünk a mineusok és szabeu-
sok egykor hatalmas országait. 

E hegyvidék keleti ága a hadramaut i (a Gene-
sisben niaisn) partok mentén húzódva fokozato-
san ellaposodik s a Kuria-Muria nevű szigetcsoport 
közelében a mögötte elterülő Dehna sivatag élettelen 
lapályával olvad össze. Az ománi parttal párhuzamos 
G. Ah dar, a «zöld hegység» ismét hatalmas magas-
ságot ér el és ebben a tekintetben egyenrangú vetély-
társa a jemeni hegységnek. 

Eszerint a Félsziget belseje csaknem minden 
oldalról elzárt medencét képez, amelynek magassága 
átlag 600—1000 méter között váltakozik. Arábia bel-
seje azonban korántsem egyöntetű terület, amennyi-
ben különböző irányú majd alacsonyabb, majd ma-
gasabb hegyrendszerek és völgyek tagolják. A G. Mena-
kib, amely állítólag a Félsziget közepe táján délnyugati 
irányban húzódik, Arábiát két, meglehetősen külön-
böző részre osztja. Délre van a Roba^-el-hali «a puszta 
negyed», egy rettenetes, talán még a hírhedt Szaha-
ránál is kietlenebb sivatag, amelynek beláthatatlan 
homoktengerét a legbátrabb utazók is csak tisztes 
távolból merték szemügyre venni. Irtózatos útvesz-
tőitől még a bedawí is visszaretten; egyedüli lakói 
a szegény beduinok között is koldusszámba menő 
Murra-törzs népei. E sivatag egyik sáva az ománi 
partvidék mentén észak felé haladva a Nefúddal függ 
össze. 

A Menakib hegységtől északra fekszik a Negd 
változatos vidéke. E nagy terület, amely kiterjedés 
dolgában megfelel Monarchiánkénak, volt a szemiták 
tulajdonképeni őshazája, az az óriási kaptár, ahonnan 
időnként hatalmas néprajok tódultak kifelé a szél-
rózsa minden irányában. Északi határait a Nefúd 
sivatag veszedelmes futóhomokja képezi ; kelet felől 
Jemâma és Tuweik hegyei veszik körül, nyugatról 
a hegási párkányhegységgel párhuzamos kiégett vul-
kánok egész sora, az ű. n. Harrá-k szurokfekete csú-
csai határolják. 

A Negd igen változatos, majd lapos, majd he-
gyes-völgyes vidék. Sivatagnak nem mondható a 
szó szoros értelmében, de a steppe nevét sem érdemli 
meg egészen. Talaja helyenkint a meztelen szikla, 
amelyen növényzet el sem képzelhető, helyenkint 
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pedig a szél defekáló ereje által összehordott homok. 
Mezőinek egy része a téli esőzések után zöldbe öltö-
zik (rabija) és vagy másfél hónapig kitűnő legelőt 
nyújt a nomádok barmainak, amelyek ezen idő alatt 
gyönyörűen felhízva a nyári hónapok sanyarú nap-
jaira készülnek elő. 

Ott, ahol a talajvíz a föld felszínéhez elég közel 
gyülemlik össze, szépen zöldelő oázisok támadnak. 
Az ilyen helyeken kisebb-nagyobb pálmaerdőkkel 
és szántóföldekkel övezeti városokat találunk. Bár 
ezek fülledt levegője, kénes vize nem épen egész-
séges, az ilyen oázisok mégis valóságos paradicsomok 
a sivatagok poklához képest. 

A Negd kellő közepén egy száraz folyam hatal-
mas medre húzódik északkeleti irányban a Tigris 
és Eufrát torkolata felé. Ez a Ilommel által a para-
dicsomi folyók egyikének nyilvánított Wadi er-Rum-
mah, amely a Negd területét két részre osztja. Az 
egyik, a déli Negd, a tuweiki és a jemâmai hegyek 
közé szorult termékeny terület; főhelye er Riád a 
hasonnevű oázis középpontja. 

Közvetlenül a Rummah északi partján terül el 
a kasimi horpadás, amely mélyebb fekvésénél fogva 
a szomszédos hegyvidék talajvizéből él és szintén 
igen termékeny terület. Főhelyei Bureida és Aneiza. 
A kasimi horpadástól északra van a Sammar-hegy-
ség (az ékiratok Bázu-ja), amelynek kopár hegyei, 
a Gr. Aga és a G. Selma között fekszik el Háil, a szi-
gorú wahabiták fővárosa. 

A Negd többi oázisai jóval jelentéktelenebbek. 
Bibliai vonatkozásainál fogva különös említést érde-
mel a datolyáiról híres Teimah; kissebb óázisok el 
'Ali és Heibar, amelynek pálmaerdőit több beduin 
törzs közösen bírja. 

Arábia északi részét a Szíriai Sivatag, a Badijet 
es-Sa'm képezi. Ez már a Negd-nél jóval termé-
ketlenebb vidék. Egyetlen jelentős oázisa a Góf, a 
a bibliai Dűmah, a Wadi Sirhán «a farkasvölgy» 
elején, amely innen északi irányban, egészen a 
Szentföld keleti részét képező haurani hegyekig hú-
zódik. 

E kis földrajzi vázlatból nyilvánvaló, hogy a je-
meni felvidéktől és a Negd kisebb nagyobb oázisai-
tól eltekintve az Arab Félsziget rengeteg területe 
földmívelésre teljesen alkalmatlan. Az esőt hozó 
déli szeleket Jemen magas hegyei tartják fel; a Fél-
sziget belsejére alig jut csapadék. A Negd nagy 
mezői csak tavasszal zöldek ; a forró nyári nap tüze 

a mezők füvét teljesen kiégeti; egy kis vegetáció 
csak itt-ott akad. Nyilvánvaló, hogy ilyen körülmé-
nyek között az ember egy helyen állandóan semmi-
képen sem telepedhetik le. A legelő sovány füvét 
csakis állatai révén képes értékesíteni, de azt is 
csak úgy, ha legelőről legelőre vándorol, máskülön-
ben nyája éhen halna. 

Az is természetes, hogy ilyen életmód mellett, 
melyet a görög vopó; (legelő) után kiaszikus niűki-
fejezéssel nomádnak szokás nevezni, az ember ma-
gán- és társadalmi élete egészen más alakot ölt, 
mint aminőhöz állandó lakhellyel biró löldmíves, 
illetve iparos népek vannak szokva. Ez az életmód 
egészen külön tanulmányt igényel, aminthogy a 
Szentírás nem egy homályos helyét csak akkor ért-
jük, ha a sémi nomádok életviszonyaival tisztába 
jövünk. 

Erre ugyan azt kérdezhetné valaki, képesek va-
gyunk-e manapság a régi zsidók, vagy egyáltalá-
ban a régi szemiták nomád életmódjáról megkö-
zelítő képet nyerni? Én azt mondom, igen. Arábia 
talajviszonyai a történeti idők óta alig változtak. 
A megélhetési viszonyok ugyanazok, tehát a mai 
szemita életmódja sem lehet más, mint volt Ábra-
hám, Izsák és Jákob korában. A civilizáció terje-
dése a Negd törzseinek életmódját vajmi kevéssé 
befolyásolta. 

Az, hogy a mai arábusok nyilak és dárdák 
helyett Mauser - karabélyokkal lövöldöznek egy-
másra, nem változtatott ősi életmódjukon. Nekünk 
sok esetben teljesen elégséges a mai arábusok élet-
módját megfigyelni, ha egykori kezdetleges életvi-
szonyaikról fogalmat akarunk szerezni. Burckhard, 
Palgrave, Doughty útleírásai és Jaussen dominiká-
nus páternek a Moab földjén lakó beduinok élet-
módját ecsetelő munkája valóságos kincsesbányái 
a régi szemiták szokásainak, erkölcseinek. Amennyi-
ben pedig a történeti idők folyamán az arab tör-
zsek életében egyes nagyobb változások fordultak 
elő, mint amilyen volt pl. az iszlám elterjedése, még 
mindig van rá mód, hogy a modern utazók leírásából 
nyert általános kép hibáit kiigazítsuk, hamis vonásait 
töröljük s az elmosódottakat felfrissítsük. A Szentírás, 
az assyr és babyloniai ékiratok, végül pedig az arab 
költők és történetírók a régi szemiták nomád élet-
módjára vonatkozólag oly nagy anyagot nyújtanak, 
hogy annak rendszeres felhasználása kitűzött célunk-
hoz biztosan elvezet. 

SCHULLER FERENC KÖNYVKÜT fí ; Ajánlja a m. t. közönség pártolásába 
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5. A s é m i n o m á d o k j e l l e m e , é l e t v i s z o n y a i , 
t á r s a d a l m i s z e r v e z e t e . 

Irodalom: Jacob, Altarabisches beduinenleben nach den Quel-
len geschildert,2 Berlin, 1897. — Jausstn, Coutumes des Ara-
bes au pays de Moab, Paris, 1908. — Az Arábiában megfor-
dult utazók leírásai között különös említést érdemel: Pal-
grave, Narrative of a Year's Journey through Central and 
Eastern Arabia (1862—63).3 II. k. London, 1866 és Doughty, 

Arabia Deserta, II. k„ Cambridge, 1888. 

A szemiták általános jellemzését adni nehéz, 
sőt szinte lehetetlennek látszó feladat. Egyrészt az-
ért, mert az egész népfaj több különböző törzsre 
oszlott, másrészt az egyes törzsek egész sereg egyed-
ből tevődnek össze, akiknek pedig mind meg van a 
maguk különleges individualitása, úgy, hogy a látszó-
lag egyöntetű kép, amelyet exotikus népek felületes 
szemlélete nyújt, a valójában jóval mozaikszerűbb, 
mint sem gondolnók. Azonfelül a szemiták (gondol-
junk csak a zsidókérdésre), különösen a beduinok, 
a megfigyelők hangulata szerint ugyancsak eltérő 
elbírálásban részesültek, úgy hogy nem nehéz be-
látni, hogy ez egyszer nagy fába vágtuk fejszénket, 
amikor a szemitákat általánosságban jellemezni pró-
báltuk. 

Ami racialis sajátságaikat illeti, amennyiben 
ugyanazon életviszonyok között elő, nagyobbára egy-
más között házasodó törzseknél meglehetősen állan-
dóak, röviden a következőket említjük : hosszú fej, 
nyúlánk, ösztövér, szinte vézna testalkat, fekete haj, 
nem túlerős szakáll és bajúsz, továbbá világos bőr. 
Érdekes, hogy a negdi beduinok teste napbarnított 
arcukhoz képest aránylag erősen világos ; ezzel szem-
ben a galla-törzsekkel összekeveredett parti lakos-
ságé jóval feketébb. 

A szemiták lelki tulajdonságait megállapítani 
már jóval nehezebb. A szemita psychejének alaptó-
nusa az akarat. Az akarat legerősebben kifejlett lelki 
tehetsége. Emlékező tehetsége pompás, megfigyelő 
képessége mesés, de elvontan gondolkodni nem ké-
pes, ítéletében felületes és hebehurgya. A szemita 
azonfelül irtózatosan önző. Mindent magára vonat-
koztat és saját becses énjének szempontjából itéli 
meg mind azt, ami körülötte történik. 

Doughty szerint «minden nomádnak két ábrá-
zatja van», az egyiket otthon viseli, a másikat o d a -
kint. Otthon szelíd, türelmes, álmodozó, gyermekeit, 
különösen fiait, gyöngéden szerető apa, figyelmes és 
vendégszerető házigazda. A munkát nem szereti és a 
legszívesebben feleségére hagyja, kényelmes és köny-
nyelmű. Ha azonban sátorát elhagyta és a maga 
fajtája, avagy idegenek közé kerül, a másik arcát 
veszi elő. Ilyenkor mintha kicserélték volna, annyi 
rossz indulatot és jellembe vágó fogyatkozásokat 
árul el : pártoskodó chameleon, lármás poseur, gő-
gős, veszekedő, indulatos krakéler; káromkodik és 
rekedtre ordítja torkát. Megjegyzem, Douyhiy több 
mint két évet töltött a negdi beduinok között és bő 

alkalma nyilt betekinteni lelki világukba. Igaz ugyan, 
hogy a beduinok iránt nem árul el túlságos jóindu-
latot, de mindig oly tárgyilagosan számol be tapasz-
talatairól, hogy egykori házigazdáinak rosszindulatú 
megrágalmazásával senki sem vádolhatja. 

Bármilyen ellentmondónak lássék a nomád ilye-
tén való jellemrajza, jellemző tulajdonságainak nyitja 
életmódjában rejlik. A sivatag utatlan utainak foly-
tonos megfigyelése teszi élessé megfigyelését, teszi 
próbára emlékezőtehetségét és különösen türelmét. 
El vont gondol kodásra alkalma n in csen, a kietlen sivatag-
ban bölcselkedni sem kedve sem módja nincs; élet-
viszonyai oly kezdetlegesek, látóköre oly szúk, hogy 
gondolatvilága szükségképen csak oly sivár, mint 
azok a kietlen mezők, amelyek nyáját szűkös lege-
lővel látják el. 

A nomádnak ingatlan vagyona nincsen. Van-
nak ugyan egyes beduintörzsek, amelyek Heibarban 
egyes pálmaerdők felett tulajdonjogot gyakorolnak, 
de ezeket az erdőket nem ők művelik, hanem a ter-
més bizonyos hányadának fejében, hogy úgy mond-
jam, bérbe adják. A beduin tehát szükségképen sze-
gény. Vagyonát és gazdagságát tevéi, lovai, birkái 
és kecskéi képezik. Azok tejéből él. Sátra, fegyverei, 
csecsebecséi, egyszóval minden házi bútora egy-két 
tevén kényelmesen elfér. Szóval, a beduin, ha még 
oly gazdagnak lássék is, ha még oly nagy a becsülete 
törzsbeliei szemében, voltaképen mégis csak nyomo-
rult proletár, földhözragadt szegény ember. Jó dolga 
igazán csak tavasszal van, egy-két hónapig, amikor 
teleihatja magát tejjel, teleeheti magát aprómarhája 
vajával. De akkor sem szabad megfeledkeznie az 
év 10 hónapjának sanyarúságáról. Fölös tejét kifőzi 
és mariseli nevű poralakú kivonatot készít belőle. 
Ezt azután a nyári hónapokban vízzel vegyítve issza. 
Sokszor ez a szegényes ital képezi egyedüli táplá-
lékát. 

És azután, ha az egyik legelőt legeltette, fel kell 
szednie sátorfáját és olykor száz meg száz kilomé-
ternyi utat kell megtennie, hogy ismét takarmányra 
találjon barmai számára. Vannak törzsek, amelyek 
a nyarat a Belká vidékén, vagy a hauráni hegyek 
közelében töltik, télen pedig a Sammar-hegység völ-
gyeiben tanyáznak. A két hely között az út jóval 
nagyobb, mint Budapesttől Brassóig ! S ennek a nagy 
útnak tekintélyes részét a nomád nem is nappal, 
hanem éjszaka leszi meg. A forró nyári hónapok 
alatt nem is volna képes napközben megülni dro-
medár já t ; napszúrástól érve hamar leszédülne a 
«sivatag hajójáról». Csak hajnalban és este felé éjfélig 
tart az utazás; napközben mit tegyen? — alszik. 
Alszik és koplal. Dologra nem képes; éhségtől el-
gyengült szervezete a munkát nem is birná. Ezek 
után nem csoda, hogy a beduin önző. Önző, mert 
szegény ; kényelemszerető és lusta, inert a munkához 
nincs mit ennie. 

A nomád veszekedő, pártoskodó hajlamainak 
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nyitját kezdetleges társadalmi berendezettségében kell 
keresnünk, amely kellő szervezettség liijján lévén 
heves vitákra, mérges összetűzésekre örökös tápot ad. 
Az ilyen «nézeteltérések» alkalmával természetesen 
a nomádoknál is az a régóta kipróbált elv jár ja : aki 
birja, marja. Birja az, akinek sok a felnőtt fia. Ezek 
az ő leghűbb, legtermészetesebb szövetségesei. Innét 
van, hogy a nomád családapának legnagyobb örö-
mét, szivének legnagyobb büszkeségét fiai képezik. 
De csak liai! Leányaival nem sokat törődik, mert 
azok csak nyűg és gond; ellenben fiait becézi és 
velük szemben hihetetlenül elnéző. A patriarchális 
hatalomnak az a korlátlan és zsarnoki gyakorlása, amint 
azt a régi római jog megengedte, a szemiták közölt 
soha sem divatozott. Az apa legfeljebb leányaival és 
feleségével szemben szokott durva lenni, fiaival szem-
ben soha ! Az a vágy, hogy nevét fiaiban megörökítse, 
vitte rá a szemitát a polygámiára is. Az olyan nőt, 
aki akár magtalan volt, akár pedig csupa leánygyer-
mekeket hozott a világra, a férj elbocsátotta, vagy 
pedig kívüle más feleséget hozott a házhoz. Ezek 
után érthető, miért oly alacsony a nő társadalmi 
helyzete a nomád szemiták között. 

Hát bizony a sémi nomádok itt leírt tulajdon-
ságaik nem épen rokonszenvesek. Igazságtalanok 
volnánk azonban, ha a sivatag nomádjait a «Sátán 
fiainak» nyilvánitanók, amint azt a Szentföld mai 
felláh-jai teszik, akik rettegve gondolnak e született 
haramiák megjelenésére. A sémi nomádnak vannak 
értékes tulajdonságai is. Becsületét, jó hírnevét min-
den földi jónál többre becsüli és bármilyen áldozatra 
kész, ha annak megmentéséről, vagy ahogy az ara-
bok mondják «megfehérítéséről» van szó. Veszekedő 
és pártoskodó hajlamai dacára habozás nélkül 
feláldozza vagyonát, mintsem övéit elárulja, avagy 
a vendégszeretet kötelessége ellen vétsen. 

Egyáltalában a vendégszeretet a nomád arab 
legszebb erénye. Ha a sivatagban tévelygő idegen a 
nomád sátrába lép, az utóbbi szent kötelességének 
tartja menhelyet készíteni vendégének és életének 
kockáztatásával kész megvédeni személyét bármely 
oldalról jövő támadások ellen. Mikor pedig meg-
vendégelte, addig «amíg a házigazda kenyere és sava 
a vendég hasában van», vagyis két napig, az idegen 

a sátorban és a sátoron kívül házigazdájának oltalma 
alatt áll. 

Nem kevésbbé értékes jellemvonásuk az is, hogy 
bármennyire pártoskodók és veszekedők a béke tét-
len napjaiban, közös védelem, vagy támadás döntő 
pillanatában elfelejtik ellentéteiket és szorosan ösz-
szetartanak. Ha pl. razziák, rablótámadások alkal-
mával valamelyik családfő barmait elveszíti, veszte-
ségét közadakozás útján térítik meg. És ha egy le-
győzött törzs egy egészen idegen törzsnél keres oltal-
mat, biztos lehel benne, hogy nemcsak pártfogásban, 
hanem a legmesszebb menő anyagi támogatásban is 
fog részesülni. Az arabok szolidaritása különösen a 
vérboszú eseteiben nyilatkozik meg a legmeglepőb-
ben. Ha valakit megölnek, a beduin nem azt mondja 
«Ahmedel meggyilkolták», hanem : «vérünket ontot-
ták»; és, valamint az áldozattal az egész törzs szolidáris, 
úgy a gyilkosért is egész népe felelős. Ez a felfogás 
persze nem ritkán körömszakadtáig menő véres 
háborúk és olykor egész törzsek teljes megsemmisü-
lésének okozója; de be kell látnunk, hogy a vérboszú 
elve a sivatag rémes magányában a személy- és va-
gyonbiztonság egyetlen biztosítéka. Ha nomádok a 
kiontott vért ilyen kegyetlenül meg nem torolnák, 
a sivatag mélyében tökéletes anarchia harapódznék 
el; a rablógyilkosságok napirenden volnának. A no-
mádok kapzsiságának üdvös ellenszere a sivatag tár-
sadalmi életének alapelve: mindnyájan valameny-
nyiért és valamennyi egyért! 

(Folytat juk.) Kmoskó Mihály dr. 

Az első negyedkori emberábrázolás-
(Adalék a régibb kőkorszak művészettörténetéhez.) 

Mint egyéb haladó tudományra, a negyedkor, 
vagy régészetileg szólva, a régibb kőkorszak törté-
netére nézve is áll e latin mondás: dies diem docet, 
minden nap hoz valami újat. Csak nemrég, a Religio 
április 19-iki számában ismertettük Bégouen gróf fel-
fedezését a Tas Ditboubert barlangban (Montesquieu 
Aventés tájékán, Ariége megyében, a Pyrénék alatt), 
mely a negyedkor művészettörténetének anyagát 
ugyancsak kibővítette, beleiktatván a nagyplasztikát, 
agyag- és kődomborművekben. 
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Mai cikkemben Lucien May et felfedezését fogom 
röviden előadni, ki a Colombiére sziklaeresze (abri) 
alatt a többi között a legrégibb emberábrázolatot 
találta a negyedkor közepe tájáról, korai Solutré, 
vagy Aurignacien rétegben. 

Lucien Mayet, az emberi paleontologia tanára a 
lyon-i egyetemen, valamint Jean Pissol poncin-i 
gyógyszerész, félesztendeje kutatnak a colombière-i 
sziklaeresz alatt, mely az Ain völgye felett, Poncin 
városka közelében emelkedik, Franciaország Ain 
megyéjében. Az ásatások eredményéről a párisi 
«Académie des Sciences» szine előtt, október 20-án 
számolt be a kutatók nevében Daiwillé. 

A columbiére-i üreg vagy sziklaeresz körülbelül 
busz méternyi magasságban emelkedik az Ain fo-
lyócska szinvonala felett. Hossza 50, mélysége 10, 
magassága vagy 13 méter lehel. Az üreg fekvése igen 
kedvező, amennyiben az délnek fordul. 

Délkeleti Franciaország prehisztorikus állomásai, 
vagy lelőhelyei között a Colombiére sziklaeresz va-
lóban kiváló helyet foglal el nemcsak kivételesen 
kedvező fekvése, de régészeti rétegeinek gazdagsága 
révén is, jelesül, ami az Aurignacien vagy korai 
Solutré iparát illeti, egyszóval a régibb kőkorszak 
derekának, közepe tájának iparát. Moyret, a «Société 
d'Emulation de l'Ain» szine előtt már 1875-ben rá-
mutatott arra a tényre, hogy ez a sziklaeresz a 
negyedkorban igen látogatott hely volt. Azóta sok 
gyűjtő járt arra, kik egészen kizsákmányolták, s szinte 
eltüntették a legfelsőbb, ujabb kőkorszaki réteget, 
össze-vissza dúlták és kifosztották a közvetetlenül 
alatta fekvő Magdalénien-t (a régibb kőkorszak leg-
felsőbb rétege). 

Mayet és Pissot folyó év májusában kezdték meg 
az ásatást, s az eddigi kutatóknál jóval mélyebbre 
hatoltak. A Magdalénien után tinóm homokréteg 
következett egy méternyi vastagságban, régészeti le-
letek nélkül. Ez alatt terült el egy 25 centiméternyi 
vastagságú ugyancsak finom homokréteg, a talaj 
szinvonala alatt 1 m. 75 cm.-nyi mélységben. Hogy 
ez a réteg Aurignacien vagy Proto-solutréen, azt 
mind régészeti, mind pedig paleontologiai leletek 
igazolják. 

Ami a paleontologiaiakat illeti, gyapjasszőrű orr-
szarvú, mammut, rénszarvas és ló csontjaira akad-
tak, ami a régészetieket, az Aurignacient jellemző 
késpengék, nyil- és dárdahegyek, vakarok és vésőkre. 
Pontosabb ennél, hogy ugyanezen rétegben egy egész 
terjedelmes véső-vagy rajzoló-műhely maradványaira 
bukkanlak. Különféle alakű vésőket, mammut és 
orrszarvú csontlemezeket, rajz részére kisimított 
mészkődarabokat, végre telerajzolt mészkő és csont-
darabokat találtak, az Aurignacien embere művészi, 
grafikus törekvéseinek érkekes tanúit. E rajzok egy 
része csak mennyiségileg gazdagítja a régibb kőkor-
szak művészettörténetének anyagát. Az egyik például 
loval ábrázol, a másik egy zebraszerűleg csikóit, 

finom fejű paripát, a harmadik bölényt, a negyedik 
valami macskafajta állatot; van muflon-fejes ábrá-
zolat is. Ezekhez hasonló, vagy nagyobb tökéletességű 
rajzokkal eddig is találkoztunk. Ellenben minőségi-
leg gazdagítja a negyedkor művészettörténetének 
anyagát egy maminutcsontra véseti ábrázolat, mely 
egy férfi és egy nő alakját tünteti lel. Ez az első 
emberábrázolás, melyet ismerünk, a negyedkor dere-
káról, a legrégibb, talán 15000 esztendős emberi 
képmás. A nőnek csak a teste látszik, a férfinak 
ellenben arca is, persze profilban. Az arc nem a 
neandervölgyi típushoz hasonlít, hanem a negyed-
kori felsőbb típushoz tartozik. A koponya elég nagy, 
homloka domború, az arc kissé előreáll. Orra elég 
hosszú és vaskos. Állán szakáll. Szeme csak két vo-
nással van jelezve. Törzse a has és lágyék táján elég 
szőrös; tovább az alakot nem látni, mert a csonl-
lemez ott van eltörve. 

Ami a lelet régészeti és művészettörténeti fon-
tosságát illeti, ez az első, csontra vésett ember vagy 
férfiábrázolás, s habár a rajz megfigyelés, pontosság, 
helyesség s egyáltalán művészi tulajdonságok dolgá-
ban távolról sem versenyezhet a negyedkori állat-
rajzokkal, melyeknek hitelességét, negyedkori szár-
mazását épen művészi tökéletességük miatt nem 
akarták kezdetben elismerni : lehetetlen mégis el nem 
ismerni művészettörténeti jelentőségét annak a tény-
nek, hogy a negyedkor embere, még pedig az Aurig-
nacien i, megkisérlette az emberi alak ábrázolását 
síkban, vésővel. Ismeretes dolog, hogy női alakok 
plasztikus ábrázolása és pedig enormis medencével, 
altesttel, az Aurignacien korszakban nem ritka lű-
nemény. 

De lássuk immár a colombiére-i leletnek paleo-
ontologiai jelentőségét. Az Illustration1 referense a 
következő szavakba foglalja ezt: «Ez a vésett lemez 
annak bizonysága, hogy a negyedkor derekán az 
ember fizikailag igen fejlett volt. Ez az embernek 
első vésővel húzott ábrázolata, oly ügyességű, aminőt 
a rénszarvasvadászok alkotta annyi állatábrázolásban 
csodálunk. Ez a lelet régisége állal nagyon megerő-
síti azt az elméletet, hogy az az emberi ág, melynek 
mi vagyunk tökéletesedett képviselői, nem leszár-
mazottja a neandervölgy- vagy chapelles-aux-saints-i 
tipusú fajtának, mely csak egy elfajult, elállatiaso-
dott mellékág;2 hogy továbbá a mi egyenes őseinket 
(ancêtres directs) azon emberek között kell keresni, 
kiknek képviselői a negyedkori angol csontvázak 
között a piltdown-i és galley-hill-i ember». 

Bianca, a híres berlini antropologus 1910-ben 
kiadott könyvében tisztán paleontologiai adatokból 

1 L'Illustration, Samedi 25 Octobre 1913, pag. 308—309. 
2 A negyedkori alsóbb, tehát neandervölgyi tipus mind-

azáltal nem áll a jelenlegi vad népek alatt fejlettség dolgá-
ban, sőt koponyatérfogat tekintetében sok müveit nép átlagát 
is meghaladja, mint arra többször rámutattunk, utoljára a 
Religio 31. és 32. számában. 
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hasonló következtetésre jutott. Szerinte egyáltalán 
nincs bebizonyítva, sőt akadályokba ütközik az a 
feltevés, mintha Európában, a negyedkorban a fel-
sőbbrendű koponyatipus az alsóbbrendűből fejlődött 
ki. «Wir sehen also, dass sich eine ganze Anzahl von 
Schwierigkeiten ergibt, gegenüber der Annahme, dass 
in diluvialer Zeit in Europa der höhere Schädeltipus 
sich aus dem niederen entwickelt habe.»1 

A colombiére-i lelet újabb bizonysága annak, 
hogy a negyedkor derekán élő ember, jelesül az 
Aurignacien embere, semmivel sem állott közelebb 
az állatokhoz, mint a repülőgépek századáé.2 

Némethi/ Gyula dr. 

Az evangéliumok új kézirata. 
Freer Ch. L. amerikai tudós 1906-ban egy arabs 

kereskedőtől négy csomag kéziratot vásárolt. Az 
egyik csomag az evangéliumok görög szövegét tar-
talmazta. Sanders H. A., a micbigani egyetem tanára, 
a kéziratot, melyet washingtoni kódexnek szoktunk 
nevezni és W-betűvel jelezni, fototipiai kiadásban 
nemrégiben közrebocsátotta és róla kritikai ismer-
tetést adott ki.3 

A kézirat 187 pergamenlapból áll, melyek 
nyolcasával 26 füzetbe vannak összefoglalva. Minden 
oldalra rendszerint 30 egyoszlopos sor jut. A betűk 
kissé dűlt unciálisok, jól formáltak és könnyen olvas-
hatók. Az evangéliumok egymásutánja megfelel az 
úgynevezett nyugati sorrendnek : Máté, János, Lukács 
és Márk. 

Ami a kézirat megírásának idejét illeti, a véle-
mények eltérők. Legkésőbb az V. század elejéről 

1 Branca: Der Stand unserer Kenntnisse vom fossilen 
Menschen. Leipzig. 1910. 50. 1. 

2 A Kineses Kalendárium nemrég megjeleni 1914-iki 
folyamában «A diluviális ember» cim alatt hosszabb (449— 
471 1.) cikk jelent meg, mely a negyedkori leleteket jórészt 
az én szerény könyvecském (Az ősember a paleontologia 
világánál. Budapest, 1912) után ismerteti, sőt végkövetkezte-
tés dolgában is egyezik velem, midőn kimondja, hogy az 
ember származásának kérdésére a tudomány nem tud fele-
letet adni. Nemrég panaszkodtam, hogy nálunk még mindig 
Darwin-t fordítják Ranke helyett. Úgy látszik azonban nálunk 
is kezdenek már itt-ott kijózanodni a leszármazási elméle-
tetekből. Mindenesetre örvendetes, hogy nem egyházi körök-
ben is érvényre jutott az audiatur et altera pars elve. 

8 Von Soden s 014 jelzéssel látja el. — The Washington-
Manuscript of the four Gospels. New-York, The Macmillan 
Company, 1912. 

származik, de nagyon lehetséges az is, hogy régibi) 
eredetű s egykorú a vatikáni és sinai kézirattal. 

A szöveg, melyet a kézirat írója lemásolt, ter-
mészetesen régebbi időből származik. Sanders a 303. 
évre, Dioklecián idejére gondol. Erre a korra utal-
nak a kódex szövegének különlegességei. A Diokle-
cián-féle üldözés idejében kiváltkép Egiptomban a 
hivatalos kéziratok majd mind elpusztultak, s csak 
magánosok kezében maradtak egyes szentkönyvek. 
Az összes újszövetségi könyveket azonban nem igen 
lehetett együtt fellelni. Innen magyarázható, hogy a 
szöveg, melyről a washingtoni kéziratot másolták, 
vagyis a W kódexnek őse, különböző szövegek 
részeiből és darabjaiból lelt összeállítva. A kézirat 
nem nyújt egységes szövegtípust és szövegváltozatai-
val oly probléma elé állít, mely zavarba hozta s még 
sokáig foglalkoztatni fogja a szövegkritikát. 

Hogy ezen problémának finom szövevényébe 
azoknak is némi betekintést nyújtsak, kik a szöveg-
kritika kérdéseivel szakszerűen nem foglalkoznak, 
röviden összefoglalom a kérdés megértéséhez szük-
séges szövegkritikai hipotéziseket. 

A szentírási könyveket kezdettől fogva sokszo-
rosan másolták; másolták őket részint azért, mert a 
meglevő példányok elhasználódtak s pótlásuk szük-
ségessé vált, részint azért, mert egyházközségek a 
közelből vagy távolból kérték, hogy nekik megkül-
dessenek. Az első másolatokat a legjobbaknak, a 
legpontosabb másolatoknak kell tartanunk, melyek 
valaha készültek. Valószínűleg a legpontosabbak 
voltak, mert egyszerűen, természetesen másolták őket. 
Szándékosan bizonyára nem változtattak a szövegen. 
Nem is jutott a másolóknak eszükbe, hogy rajta 
változtassanak. 

Nagyszámmal készültek már a korai időben a 
másolatok, ha elő is fordultak bennük hibák figyel-
metlenségből vagy elnézésből, ezek csekély jelentő-
ségűek voltak. Szándékosság nélkül, véletlenségből 
keletkeztek s nem volt olyan kihatásuk a szövegre, 
hogy annak, mint egésznek, alakját megváltoztatták 
volna. 

A korai másolatoknak szövege lényegében az 
ősszöveg volt. A szövegkritikában halhatatlan nevű 
Westcott és Hort ezt a szöveget «szír előttinek és 
egy családból sem valónak» nevezték el.1 

1 Brooke Foss Westcott and Fenton John Anthony Ilort, 
The New Testament in the Original Greek. Cambridge, L., N. 
I. 1889. 
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T0R0MY0RAKAT Vi l lamosóra é s foronyóragyár î 
Budapest , VI., Sz iv -utca 3 2 . : 

• ! 
Budapest székesfőváros szerződéses torony- • 
órásai. Több arany éremmel kitüntetett. Költ-
ségvetés díjtalan. Előnyös fizetési leltételek. 
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gyárt minden nagyságban, elsőrendű modern kivitelben a 6pásal- éremmel kitüntet««, KÖH-
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A második században az újszövetség könyvei 
már nagymennyiségben elterjedtek. Oly hitközségek-
ben, melyek az újszövetségi kinyilatkoztatásnak és 
szentkönyveinek megszilárdult bir tokában voltak, a 
szentiratok szövegére is szorgos figyelem fordult. 
A II. század első felében az ilyen hitközségekben 
még voltak, kik közeli viszonyban álltak az apostoli 
korral. Fel kell tételeznünk, hogy bennük nagy volt 
hajlandóság hozzáfűzések megtevésére a szent szö-
veghez. Volt olyan, aki visszaemlékezett arra, hogy 
mikor Pál apostolnak ezen vagy azon levele az ő 
hitközségéhez megérkezett és olt felolvasták, akkor 
ez vagy az a kifejezés nem úgy hangzott. Volt olyan, 
ki Jézusnak valamely alkalommal mondott szavait va-
lamelyik apostoltól vagy apostoli tanítványtól átvette, 
s ezeket a szavakat nem találta, vagy máskép találta 
a szent szövegben. Másnak kezében volt valamelyik 
apostolnak feljegyzéséből származó elbeszélés, pl. 
a házasságtörő asszony története, s a hitközség hozzá-
járult , hogy hozzáiktassák az evangélium szövegé-
hez. Az a körülmény, hogy a szentkönyvek írva 
voltak, az írásos széljegyzeteknek a hozzáadását és 
azután a szövegbe való kerülését megkönnyítette. 
Nyomtatott könyveknél ez nehezebben történnék meg. 

Ezen eljárásnak szükségszerű következménye lett, 
hogy a szövegek a különböző vidékeken lassankint 
más és más, kissé változott alakot kaptak. Némelyik 
változás korán keletkezett és átszármaztatással más 
tartományokba is eljutott, ott azután esetleg tovább 
változott. 

Ennek a szövegváltozatnak vagy amint Gregory 
nevezi, «átdolgozott szövegnek»1 egészen más a sajátos-
sága, mint az ősszövegnek. Az ősszöveg ugyanis általá-
ban azonos maradt. Az átdolgozott szöveg egyes 
példányai pedig sohasem egyeztek teljesen egymással, 
mert ez a szöveg nem egy forrásból eredt. Westcolt 
és Hort ezt az átdolgozott szöveget «nyugati szöveg-
nek» nevezték el, pedig ők maguk megjegyzik, hogy 
a «nyugati» elnevezés téves, mert nem kizárólag 
nyugaton keletkezeit és terjedt el ez a szöveg. 

Az úgynevezett «nyugati szöveg» keletkezésében 
már közrejátszott a szándékosság. 

A szentírási szöveg a különböző tájakon már a 
dolgok természeténél fogva is a másolásnál sajátos 
jelleget nyert. A különböző vidékeken különleges 
helyesírási alakok honosodtak meg az illető vidék 
tájszólásán való tollbamondás következtében, sőt 
némely vidéken sajátos nyelvtani alakok önmaguktól 
lolakodtak a másoló tolla alá. Az ilyen szándékosság-
nélküli szövegváltoztatások még nem változtatták 
meg a szövegnek, mint egésznek, jellegét annyira, 
hogy recensio-nak lehessen nevezni. 

A recensiok kialakulását a szándékosság, főként 
a tudományos eljárás idézte elő. A II. század végén 
már virágzó hittudományi iskolák alakultak, az egy-

1 Einleitung in das N. T. Leipzig, 1909. 600. old. 

ház tudósai már tudományos szempontból nézték a 
szentírás szövegét. Ismerték a kézirásos átszármaz-
tatás veszélyeit, tudták, hogy mennyi hiba csúszhatott 
be a másolásoknál, kezükbe kerültek egymástól eltérő 
szövegek. Itt is, ott is kezébe veszi a tollat valamelyik 
tudós azzal a szándékkal, hogy az eltérő szövegek-
ből kidolgozza azt, melyet ő valódinak tartott. Mun-
kájának korlátokat és irányt szabtak a kéziratok, 
melyek működése vidékén el voltak terjedve vagy 
amelyeket ismert. Munkájának jellegére befolyással 
voltak az elvek is, melyeket a szentszövegről vallott, 
pl. némelyiknek elve, hogy az a szövegrész, melyet 
némely kézirat kihagyott, nem tartozhatik a szent-
szöveghez. 

A tudósnak vagy több tudósnak a szöveg reví-
zióját végző együttes munká ja azután sokszorozódott 
a másolásokban s kiindulópontja lett a recensiok 
keletkezésének. Különböző időben és különböző he-
lyen, más és más értékű s mennyiségű anyag alapján, 
különböző elvek szemmeltartásával készültek revisiok 
s fejlődtek belőlük recensiok. 

H. von Soden, berlini egyetemi tanár, korszakol-
alkotó nagy szövegkritikai munkájában 1 a recensiok 
három főfaját különbözteti meg. Jelölésükre három 
betűt használ : K (XOLVÏ]), H (Hoir/ioç) és J (TepoaoÀujjia). 
A görög szövegnek és a régi fordításoknak ránk 
maradt és ismertté letl kéziratait osztályozta szöveg-
alakulatok szerint három osztályba s mindegyik osz-
tálynak szövegtípusát megállapította. 

A K - tip us vagy recensio eredete Antiochiába 
nyúlik vissza, onnan átszármazott Konstantinápolyba, 
ahol elfogadott, sőt mondhatni, hivatalos szöveg lett. 
Ráillik a recensio elnevezés, mert oly egyénnek 
munkája , ki szándékosan átdolgozta a szöveget azzal 
a célzattal, hogy javítsa.2 

A / / - t í p u s a Hesychius-féle recensio, melynek 
hazája Egiptom s melynek von Soden szerint fő-
képviselői a vatikáni és a sinai kézirat. 

A H- és K- szövegtípus kivételével a többi szöveg-
változat eleintén rendezhetetlen kaosznak látszott. 
Von Soden fáradhatatlan kutatásai lassankint csopor-
tokat különítettek el, a csoportokat összehasonlította, 
s az eredmény egy tiszta kép lett a harmadik szöveg-
tipusról, a palesztinai recensióról, melynek Palesztina 
fővárosáról, Jeruzsálemről az J kezdőbetűt adta jel-
zésül. Ezen recensio szerzője von Soden szerint 
Pamphilus vértanú (f 309.), hazája pedig ezenJ recen-
siónak a palesztinai Caesarea. 

Az ősszöveget, amennyiben a rendelkezésünkre 
álló eszközökkel számunkra megközelíthető, ennek a 
három recensionak mélyén feltaláljuk. Azért von 
Soden az ősszövegnek természetszerűen a J-H-K 

1 Die Schriften des Neuen Testaments. A II. rész : Text 
mit Apparat, mostanában jeleni meg. Göttingen, Vandenhoeck 
és Ruprecht, 1913. 

3 Lagrange, Une nouvelle édition du N. T. Revue Bib-
lique, X. 4. 
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elnevezést adja. Csak az a dolgunk, hogy a három-
féle recensiót megtisztítsuk járulékos részeitől, má-
sodrendű elemeitől. Ha összehasonlítjuk őket egymás 
között megkaphatjuk az ősszöveget.1 

Kitérésem kissé hosszúra nyúlt. Főbb vonalai-
ban jeleznem kellett a módot, melyet a legújabb 
nagy szövegkritikai alkotás, H. von Soden munkája, 
követ. Meg kellett tennem, mert a W kódex ismerte-
tője, Sanders is nagyjában azokra az alapokra 
helyezkedik, melyeket von Soden vetett meg. 

Ezek után visszatérhetünk a W kézirat, illetőleg 
szövegének ismertetéséhez. 

De mindjárt nehézségbe ütközünk. 
A W kódex szövege probléma elé állít bennünket. 

Az új kézirat szövege nem azonos az úgynevezett 
«nyugati szöveggel», de nem is osztályozható be 
kizárólag a von Soden-féle három recensio egyikébe 
sem. Nem nyújtja az ős vagy neutrális szöveget 
sem. A W kódex szövege tehát nem felel meg egyik 
ismert szövegtípusnak sem. S ez onnan van, mert 
szövege nem is egységes. A szöveg változásai alap-
ján a kézirat több részre osztható, ami annak a jele, 
hogy az a szöveg is, melyről a W másolat készült, 
vagyis a washingtoni kódex őse, is különböző fajú 
szövegek összetételéből keletkezett, s hiányok is voltak 
benne, melyeket a W irója ismét ujabb szövegek 
igénybevételével igyekezett pótolni. Innen származik 
a W szövegében az egyöntetűség hiánya. 

A W szövegében ugyanis képviselve van a H-re-
censio, sokkal nagyobb mértékben azonban a K re-
censio szövege is. Ami arra mutat, hogy amikor 
Egiptomban a W kézirat készült, ott nem volt meg 
a teljes evangéliumi szöveg a ü-recensioban, tért 
foglalt azonban ugyanott a K-recensio. Ami annál 
feltűnőbb, mert H. v. Soden elmélete értelmében ép 
Egiptom lenne a H hazája, K pedig Antiochiából 
származik. 

A legfeltűnőbb jelenség W szövegében az, hogy 
görög szövegében, legszembetűnőbben Márk evan-
géliumának elején, latinizáló fordulatokat és a latin 
fordításokhoz való alkalmazkodást találunk. Jele ez 
a régi latin fordítás nagy tekintélyének, mely a W-kéz-
irat latínizálásainak tanúsága szerint helyet követelt 
Egiptomban is. 

1 H. von Soden i. m. 2113. sk. 

Sanders a IV szövegében végül szír és kopt 
behatásokat is észlel. Eszleleteiből arra következtet, 
hogy valamely háromnyelvű kézirat jutott el Egip-
tomba, olyan, amely három rovatban hozta a görög, 
latin és szír szöveget. Ez utóbbit azután Egiptom-
ban a kopt fordítással helyettesítették. A W kódex 
írója előtt ily háromnyelvű kézirat lett volna s 
ahelyett, hogy a görög szöveget egyszerűen lemásolta 
volna, figyelembe vette és magáévá tette a másik 
két rovat latin és kopt szövegét is. 

Az új evangéliumi kézirat ismertetésével kap-
csolatban Sanders a IV szövegét összehasonlítja a 
régi szentatyák evangéliumi szövegével és a textus 
receptus-szal. Az összehasonlítás a kifejezésekben 
való számos eltérésen kívül sok elhagyást, de sok 
hozzáadást is kimutat. Legjelentősebb elhagyás 
Lukács evangéliumában a genealógia hiánya. (3, 23— 
28.) Legterjedelmesebb bővítések Márk evangéliumá-
ban vannak, mindjárt az elején az első fejezet 
harmadik verse után és a végén a 10. fejezet 14. és 
15. verse között. Ez utóbbi betoldás egy részét mái-
Jeromos is ismeri, s részben megtalálható több latin 
és görög kéziratban. 

A washingtoni kézirattal nemcsak legrégibb és 
legbecsesebb kódexeink száma szaporodott, hanem 
a kézirat érdekes sajátosságai sok anyagot szolgál-
tatnak a szövegkritikai kutatásoknak további fel-
dolgozásra. Sanders érdeme, hogy a kutatásokhoz 
az anyagot összegyűjtötte és az alapokat szolgáltatta. 
A szaktudomány feladata lesz azt tovább feldolgozni, 
és Sanders hipotéziseit igazolni vagy másokkal 
helyettesíteni. Martin Aurél dr. 

zn V. K Ö N Y V K R I T I K A 0 Q 
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Ad. Tanquerey, Synopsis Dogmaticae 
Fundamentalis. De vera Religione, de Ecclesia, de 
Fontibus Revelationis.u Romae, Tornaci, Parisiis. 1911. 

Ennek a műnek első kiadása 1896-ban jelent 
meg, amikor a szulpicianus szerző a baltimore-i 
szeminárium tanára volt. Az 1910-ben megjelent 
13. kiadást már Issyből (Páris mellett) keltezte. Ez 
a kiadás gyökeres átdolgozását jelentette a műnek, 
amelyre okul a modernizmus újabb tévedései szol-

KLEIN DEZSŐ LÁTSZERÉSZ Budapest, Kecskeméti-utca 14. 
t t • • 

! I 
Ajánlja legfinomabb üvegekkel vagy jegecek-
kel ellátott nickel, double, arany, teknősbéka 
keretű szemüvegeket vagy orresiptetőket. Nagy 
választék megbízható szerkezetű barométerek-
ben, hőmérőkben, meteorologiai műszerekben. 
I : 
: x 
Legfinomabb ZEISS é s BUSGH 
prizmás látcsövek, különféle folyadékmérök 
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gáltak. A 14. kiadás változatlan lenyomása a 13-iknak. 
A 17 év leforgása alatt megjelent 14 kiadás mutatja, 
hogy a mű sok olyan előnnyel ékeskedik, amelyek 
mint tankönyvet nagyon ajánlják. Franciaországban, 
úgy látszik, ez a normál tankönyv; de tudomásom 
szerint másutt is, itt-ott hazánkban is használják. 

Legnagyobb előnye világos, könnyed stilusa, 
továbbá anyagának szemléltető beosztása. De ki kell 
emelni anyagának gazdagságát és irodalmi jegyzékei-
nek bőségét is. Természetesen ez a dicséret nem 
akar korlátlan lenni. Itt-otl egyik-másik fontos kér-
dés inkább csak irodalmi utalásokkal, vagy egy-egy 
tekintéllyel nyer elintézést. Továbbá az anyagoknak 
túlságos halmozása itt-ott nem tartotta szem előtt 
azt az elvi kérdést, vájjon mindezek az anyagok 
tényleg az alapvető-hittanba tartoznak-e. Végül a 
szerző mint telivér francia túlságosan francia szem-
üvegen át nézi a világot, aminek eredménye, hogy a 
franciák számára kitűnő kézikönyvet adott ugyan, de 
másutt való alkalmazásának mindig meglesznek a 
maga nehézségei. Az irodalmi jegyzékek is, valamint 
az idézetek francia szerzőkre vonatkoznak vagy 
azoktól valók. Mellettök még az angolok érvényesül-
nek, ami a mű első keletkezésével kapcsolatos. Már 
a német kutatókat csak annyiban látjuk, amennyi-
ben müveik franciául is megjelentek. 

Megjegyzem még, hogy a szerző a Dogmatikának 
és Erkölcstannak is megírta a Synopsis-át. Ezen tényt 
azért említem, hogy kellően meg tudjuk becsülni 
az alapvető-hittanban való szakavatottságát, amely 
ilyen kiterjedt irodalmi tevékenység mellett igazán 
tiszteletreméltó. De mégis azt gondolom, hogy manap 
hátrányos ilyen óriási területeknek egy kéz által való 
művelése. A gondosabb vizsgálat egyes kérdéseknél 
mégis azt mutatja, hogy a szerző a felületen marad. 
Pluribus intentus minor est ad singula sensus. A mű 
tehát polyhistornak, mondjuk, encyclopaedikus írónak 
a műve. Mindenki tanulhat belőle és megbámulja a 
szerzőnek sokoldalű értesültségét. De nem egy kér-
désnél az olvasó erősen fogja nélkülözni a behatóbb 
megvilágítást. Zubriczky Aladár dr. 

Nádasdy Marián: Elmélkedések az egy-
házi év minden napjára és ünnepére. Egyház-
megyei és rendi jóváhagyással. Székesfehérvár 1913. 
12° 525. lap. 

A jó elmélkedés a szív mélyéről fakad és azért 
ahányféle az ember, annyiféle az elmélkedés. Az 
elmélkedési könyveknek is nagy különfélesége van 
a szerzők különfélesége szerint, és az egyik imád-
kozónak inkább az egyik, a másiknak egy másik fe-
lel meg. Azért nem is lehet arról beszélni, melyik a 
legjobb elmélkedési könyv; az a legjobb, amelyik az 
elmélkedő lelki fejlettségének és hangoltságának leg-
jobban megfelel. Az egyik könyv inkább a lelki-
élet kezdő fokát tartja szem előtt, előrehaladottab-
baknak egy másik felel meg jobban. Csak az evan-

gélium az, amely felette áll az idők és lelkületek 
változatainak és egyaránt táplálja a kezdői és töké-
leteset. 

Nádasdy Marián ilyen elmélkedési könyvet írt, a 
bécsi mechitaristáknál 1864-ben megjelent «Das Leben 
und die Lehre Jesu Christi in Betrachtungspunkten» 
cimű művet véve alapul; könyvének megjelenését két 
imádságos lélek anyagi támogatása tette lehetővé. 
Elmélkedései már némileg gyakorlott elmélkedőt tar-
tanak szem előtt. Minden napra egy-egy szentírási 
szöveget vesz alapul és abból fejti ki három rövid 
pontban az elmélkedés anyagát. Egy-egy elmélkedés 
mindig csak egy lapra terjed. Ez nagy előny. Mert az 
előkészület alig 1—2 percet vesz igénybe, de bizonyos 
gyakorlottságot feltételez. 

Maguk az elmélkedések mélyek, belsőségesek, 
nem eszmefuttatások és spekulációk, hanem igazi, 
imádságot inspiráló gondolatok. Ez a legnagyobb 
dicséret, amit egy elmélkedési könyvről mondani 
lehet. Minden egyes elmélkedés három pontra oszlik ; 
azonban a három pont nem három különböző gon-
dolat, hanem mind a három egy vonalba esik, a 
másik és harmadik csak kimélyítése és alkalmazása 
az elsőnek. 

Nádasdy mindent összevéve egy nagyon szüksé-
ges és érdemes munkával ajándékozott meg, amely 
könnyen kezelhetőségénél fogva nagy elterjedésre 
számíthat és belsőleges tartalmával nagyban előmoz-
díthatja a jó elmélkedést. 

Könyve abban a kitüntetésben részesült, hogy 
Prohászka püspök előszavával kelhet útjára. Az «El-
mélkedések az evangéliumról» szerzője utravalóul írt 
soraiban az elmélkedésről és az elmélkedési köny-
vekről szól. Maga a szerző is bevezetésül egy ügyes 
kis útmutatást írt az elmélkedésről. 

Ajáljam-e a könyvet? A mondottak után maga-
magát ajálja. Egy rövid, mély, gondolatokban gaz-
dag elmélkedési könyv mindenkor nagy nyereség. 
Azt kívánom, hogy ez a kis könyv sok lélek felemel-
kedésének váljék kiinduló pontjává és belső életének 
iskolájává. Hanauer Á. István dr. 

VI. KATHOLIKUS VILÁGSZEMLE 

Ausztria. 
A bécsi pápai nuntiaturá-nak új palotája. Aki 

Bécset ezelőtt megjárta, az a belvárosban bizonyára észre-
vette azt a régi palotát az «Am Hof» téren, amelyen a 
pápai címer volt a kapu felelt alkalmazva, és felismer-
hette benne a pápai nuntius palotáját. Ezt a palotát az 
Aliban grófok a XVII. század elején ajándékozták a 
Szentszéknek ; még régebben ez a palota az osztrák 
határgrófok, később főhercegek ősi háza volt. 

Ez a palota 300 éven ál szolgált a nuntiatura hiva-
talos helyiségéül és a nuntius és a nuntiatura papi 
személyzetének (egy üdítőre, két titkár stb.) magán laká-
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sáuJ, de utóbbi időben már nagyon szűknek bizonyult. 
Különösen érezhető volt ez, ha nagyobb fogadtatás volt 
a nuntius-nál, vagy lia a nuntiatura kápolnájában vala-
mely egyházi aktus (püspökök eskütétele, arisztokraták 
esküvője stb.) folyt le. 

Azért a Szentszék elhatározta magát, hogy a nagyon 
előkelő és drága helyen álló régi palotát eladja és annak 
vételárán a belvároson kívül épít fel egy, a modern 
igényeket kielégíteni tudó új palotát. 

Az új palotát renaissance-stilben a IV. kerületben 
(Wieden) aTheresianum-gasse-ben építették fel De Thoma 
építész és Palnmbo műépítész. Kétemeletes palota ez, 
márvánnyal és stukkóval ékes. A földszinten van a tágas 
és díszes kápolna. Az első emeleten a nuntius fogadó-
termei, amelyek közül a nagyobbik egyúttal téli kertnek 
van berendezve, itt történnek a nagyobb fogadtatások. 
Az első emeleten van az étterem is, amelynek falait a 
Szentatya által ajándékozott gobelin-ek (vadász- és halász-
jelenetek) ékesítik. Az összes termek bútorai renaissance-
stilüek és részben szintén a pápa ajándékai, másikrészöket 
egy bécsi cég készítette. Igen díszes ^a lépcsőház, siena-i 
márványból készült oszlopok és gazdag stucco ékesítik. 

A palota terveinek elkészítésénél mintául az építé-
szek a római Fornese-palotát tartották szem előtt, persze 
kisebb arányokra alkalmazva. A palota homlokpárkány-
zatán is látható ez már, mert míg a Farnese palotán 
Michelangelo a farnesianus címer motívumait alkal-
mazta, addig a bécsi új nuntiatura-i palota építői X. Pius 
pápa címerének motívumait juttatták kifejezésre a pár-
kányzaton : a Szent-Márk-féle oroszlánt, a csillagot és 
a horgonyt. 

A palota felavatása még ezen év végén fog megtör-
ténni, az arra meghívott egyházi és világi előkelőségek 
és elsősorban a diplomáciai testület részvétele mellett. 

Svájc. 
Fe lekezet len vallásoktatás Bázelben. Ilyen is 

van. Rendszerint csakis felekezetlen erkölcstan az, amit 
az eddigi hittan helyébe akarnának beleállítani az isko-
lába a szababkőmüvesek és az ő hurjukon pendülő 
paedagogusok. Meg is van már valósítva ez a laikus 
erkölcstan Angolországban (1906 óta) az állami isko-
lákban (public school), Olaszországban (1905 óta) a 
községi elemi iskolákban, Portugáliában, Solothurn 
svájci kantonban, valamint Aargau és Zürich városok-
ban, végre Japánban. 

De Angolországban 1906 előtt az állami iskolákban 
megvolt a felekezetlen («undenominational») «vallás»-
oktatás is, de az alól a szülők felmentethették gyerme-
keiket, amit persze a «nonkonformista» szülők általá-
ban megtettek, mert ez az úgynevezett «felekezetlen» 
vallásoktatás igazában anglikán, illetőleg Skóciában 

református szellemű vallásoktatás volt (az azt végző 
tanítói személyzet kivétel nélkül protestáns), és azért 
abból a katholikusok és a protestáns nonkonformisták 
nem kértek. 

Most Svájcból érkezik a hír, hogy ott is a protes-
táns kantonokban a községi iskolákban a felekezetlen 
vallásoktatás protestáns szellemű, amelyet a tanítók tel-
jesítenek. Basel kantonban Stähelin plébános már régeb-
ben felszólalta katholikus tanulóknak ezen proteslantizá-
lása ellen, de hiába ; ők csakis külön katholikus isko-
lák felállításával menekülhetnek meg ezen lelkiismereti 
kényszerhelyzetből. 

De ujabban a szociáldemokrata és más haladó jel-
szavak után induló protestánsoknak ez a «felekezetlen» 
vallásoktatás sem kell, ők tehát az iránt indítottak 
mozgalmat, hogy a vallásoktatás teljesen küszöböltessék 
ki az iskolákból; a katholikusok pedig azt követelték, 
hogy minden egyház papjai maguk végezzék a vallás-
oktatást a községi iskolákban a saját egyházukhoz tar-
tozó gyermekeknél. 

Ezen mozgalommal szemben Bázel város ev. ref. 
egyházának zsinata f. é. november 12-én e határozatot 
hozta : 

«A zsinat megbízza az egyháztanácsot, hogy az 
illetékes hatóságoknál a legnyomatékosabban kérelmezze 
azt, hogy a vallásoktatás, mint a népiskolai oktatásnak 
kiegészítő része, tartassék meg továbbra is.» 

Hogy ez alatt a «vallásoktatás» alalt milyen ér-
tendő, azt megtudhatjuk az egyháztanácsi bizottság 
véleményes jelentéséből, amely fenti határozatnak is 
alapul szolgált; ebben ilyen indokolást lehet olvasni: 

«Az államnak kötelessége a népiskola falain belül 
a polgárok igazi műveltségéről gondoskodni, és azért a 
vallásoktatásnak a nevelés szempontjából olyan fontos 
szakmáját nem adhatja át egyszerűen a felekezeteknek, 
amelyeknek vallásoktatása nem mindenkinek szól és 
különleges célokat is szolgál.» 

Ezt persze nem liberálizmusból mondja az «ev. 
református» egyháztanácsi bizottság, mert hiszen csak 
nem akarja saját «egyházát» is kiküszöböltetni az isko-
lából ; dehogy is akarja! jól tudják ők azt, hogy a pro-
testáns vallású és szellemű tanítók protestáns vallás-
oktatást adnak a tanulóknak, és épen ezért vetik ma-
gukat pózba, hogy az állam nem adhatja át a «feleke-
zeteknek» a hitoktatást. 

Ezen az agyafúrt gondolkodáson nemcsak a katho-
likusok, hanem a bázeli szociáldemokraták is régen 
átláttak. A mostani zsinaton résztvett egy szociál-
demokrata ev. ref. «zsinati tag» (Giger) is, de ő, mielőtt, 
még a szavazás előtt, elhagyta volna a termet, kijelen-
tette : «Az egyháztanács indítványa nem más, mint a 
mai állapotnak fenntartása. Ez azonban méltánytalan-
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ság a nem protestáns tanulók ellen, mert a mostani 
vallásoktatás nem felekezetlen, hanem protestáns. Fele-
kezetlen vallásoktatás különben is teljesen leheletlen.» 

Ez a szociáldemokrata fején találta a szeget. A ka-
tholikusoknak helyzete mindenesetre kényes, mert a 
vallásoktatás teljes kiküszöbölését ők nem kérhetik, 
mint a szociáldemokraták ; nekik arra kell törekedniök, 
hogy a községi iskolában minden egyház maga végez-
tesse a hitoktatást. 

Franciaország. 
A proportionális szavazati jog elfogadása. 

November 18-án a francia kamarában véget ért a sza-
vazati jog reformjának tárgyalása. A javaslatot a ka-
mara többsége (immár másodízben) 333 szóval 225 sza-
vazat ellenében elfogadta. A javaslatot a radikálisok 
ellenezték, Combes még aznap reggel cikket írt a javas-
lat ellen, de hiába. Érdekes volt a tárgyalás utolsó 
napján Ferd. Buisson-nak, a szavazati jogi bizottság elnöké-
nek, felszólalása, amelyben élesen szembeszállott Combes-
nak cézári és diktátori terrorizmusával, amely ellene 
mond minden demokráciának ; Combes szerint a ki-
sebbségnek néhány mandátummal többet juttatni csak 
annyi volna, mint nekik alamizsnái adni, pedig (így 
Buissonj ez csak a jogegyenlőség diadalrajuttatása lesz. 

Az elfogadott törvényjavaslaton a kamarai tárgya-
lás folyamán lényeges módosítások történtek és így 
némileg közeledtek a szenátus többségének «majoritaire» 
álláspontjához. 

A módosított törvényjavaslat szerint minden 22.500 
szavazó (nem lakos !) után, fognak választani egy kép-
viselőt (Maginot-féle módosítvány) ; ezen újítás követ-
keztében a francia kamarának ezentúl nem 597, hanem 
csak 520 képviselője lesz. A szavazás ezentúl listával 
történik, úgy, hogy a mainál lényegesen nagyobb vá-
lasztókerületekben («circonscription électorale») egy-
szerre több képviselőt választanak lista utján és meg-
választva az lesz, aki az abszolút többséget megkapja. 
Minden választónak annyi szavazata lesz, amekkora a 
«quotiens.» («Quotiens» az a szám, amelyet megkapunk, 
ha a választók számát az illető kerület képviselőinek 
számával elosztjuk.) Ha valamely mandátumra senki 
sem kapta meg az általános szótöbbséget, akkor újabb 
szavazást ejtenek meg és képviselővé az lesz, aki rela-
tíve a legtöbb szavazatot kapja. 

A kamara elvetette az eredeti javaslatnak azon ren-
delkezését, hogy a kisebbségben maradt jelöltek, mint 
pótképviselők, szavazataik aránya szerint való sorrend-
ben automatice legyenek az időközi üresedéseknél kép-
viselőkké ; e helyett azt mondották ki, hogy ha egy 
kerület képviselő-mandálumainak egy harmada megüre-
sedik, akkor tartatnak időközi választások. 

Az elfogadott javaslatot (R. P. = «représentation 
proportionelle») a kormány még nov. 20-án a szenátus 
elé terjesztette. A szenátus tagjainak véleménye még 
nem alakult ki. Annyi bizonyos, hogy a szenátus több-
sége a többségi elv alapján áll és ellenzi a kisebbségi 
képviselet elvét, tehát a proportiót és a quotiens-t is. De 
még nem lehet tudni, nem hajlandó-e mégis a szenátus 
egyességre. 

Német-Birodalom. 
T ö m e g e s ki lépések az ál lamegyházból . Az 

állatunk régebben már említeti «Komilee Konfessions-

los», a szociáldemokrata lapok szekundálása mellett, 
mozgalmat indított egész Németországban az evange-
likus államegyházból («Landeskirche») való tömeges 
kilépések elősegítésére. E célból a mult héten Berlinben 
12 gyűlést tartottak és összesen 4209 kilépést értek el 
az agitációval. Persze ez még nem jelenti a tényleges 
kilépést, csakis az arra való készséget ; mert a kilépés 
csakis a törvényben megszabott formaságok betartása 
mellett hatályos, tehát akkor, lia a hatóság előtt szemé-
lyesen, két izben bejelentik. 

A «Komitee Konfessionslos» 1911. újévkor lőn ala-
pítva, egyike az alapítóknak Haeckel Ernő jeha-i pro-
fessor volt ; ő és W. Ostwald tanár («der Monisten-
häuptling», mint a németek nevezik) a komitének véd-
nökei közt foglalnak helyet. A komité-t az Ostwald 
vezetése alatt álló «Monistenbund» és a szabadgondol-
kodó egyesületek anyagilag is támogatják. Szociál-
demokrata részről Liebknecht, Hoffmann, Vogtherr, 
Erdmann és Pëus képviselők csatlakozlak a mozga-
lomhoz, ami által a kilépési mozgalom politikai színe-
zetet is kapott. 

A most megtartott hecc-gyűlésekre az evangelikus 
lelkészeket is meghívták ; néhányan meg is jelentek, a 
gross-lichterfetde-i lelkész fel is szólalt az egyik gyűlé-
sen, de a legaljasabb közbekiáltásokkal gátolták meg 
beszédének elmondásában; a többi jelenlevő lelkésznek 
is kijutott a szidalmakból. 

Poroszországban most arra gondolnak, hogy a ki-
lépőkre törvényben súlyos dijat (100 márka)rónak ki,mint 
az némely német államban már megvan. A porosz pro-
testánsok most érzik az átkát az 1873. évi áttérési tör-
vénynek, amellyel a kath. egyházat akarták meggyen-
gíteni a kilépések megkönnyítésével. 

A kilépési mozgalom nagy nyugtalanságot kelteti 
az evangelikus államegyház köreiben. Maga a császár 
és a császárné is részt vettek olyan megbeszéléseken, 
amelyeknek célja volt kellő orvoslásról gondoskodni. 
A fenti törvényjavaslat eszméje (díjfizetés) is itt me-
rült fel. 

A dolognak eredete különben világos, hogy hol 
van. A teljes szellemi és lelkiismereti szabadságot valló 
német protestáns egyháznak szánt váratlan ökölcsapás 
ez a mozgalom. Addig hígították a ker. vallás és az evan-
gélium tartalmát, míg nem maradt belőle semmi : Traub 
és Jatho ezen fejlődés határkövei. És mikor a tömegek 
ennek öntudatára ébredtek, akkor nem kell nagy agi-
táció ahhoz, hogy eltépjék azl a külső kapcsot is, amely 
még az államegyházhoz fűzte őket; belső életközösség-
ről már úgysem volt szó. 

Nagy-Britannia. 
A mill-hill-i S z e n t József mi s s io - t á r su l a t évi 

közgyű lé se . Ezt a társulatot 1866-ban Vaughan Herbert, 
a későbbi westminsteri biboros érsek, alapította. Nevét 
anyaházának helyétől vette. Mill-Hill Londonnak észak-
nyugati perifériáján van. Ezen missio-társulalnak missio-
náriusai közösen élő világi papok, akik mellett 1875 óla 
laikus testvérek, 1878 óla pedig szerzetesnők (Szent Jó-
zsefről nevezeit missionárius nővérek) működnek a 
missiókban. Ezen társulat a következő missiokat látja 
el: a madras-i érsekség területén a Telugu-missio (1875), 
Labuán és Észak-Borneo (1881), a newzeeland-i maori-
missio (1880), aucklandi egyházmegye (1886), Kaphiris-
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tan és Kashmir (1887), Felső-Nilus (Uganda) apóst, hely-
nökség (1894), Kongo-állam (1903), Fülöpszigetek (1906). 
Egy külön ága van Baltimore székhellyel, mely az 
északamerikai néger-missióknak szenteli magát. A Szent 
József-missio-társulatnak kollégiumai vannakMí//-//í//-en 
kívül, még e helyeken : Freshfield (Liverpool mellett), 
Tilburg (Hollandia, 1912 óta). 

Az említett missio-társulat f. é. november 12 én 
tartotta meg évi közgyűlését Bourne westminster-i bi-
boros érsek elnöklete alatt a londoni kath. székesegyház 
(«Westminster Cathedral») mellett álló érseki palo-
tában. 

A társulat egyes missióiról beszámoltak a missiók-
nak Londonba küldött képviselői. 

A közgyűlés alkalmából Merry del Val biboros ál-
lamtitkár, a társulat protektora, üdvözlő levelet intézett 
a társulathoz, a Szentatya pedig általa áldását küldötte. 

A manchester i angl ikán székesegyház dé-
kánja a katli. lordmayor ellen. Manchester-ben 
szokásban van, hogy a városi hivatalnokok testületileg 
jelennek meg a vasárnapi istentiszteleten az anglikán 
székesegyházban. November 16-án is megjelentek, de az 
új lordmayor, a kath. vallású Mc Cabe, mint az termé-
szetes, távol maradt. Welldon, a székesegyház dékánja 
nagy intoleránciának adta jelét, amikor ezt a szószékről 
szóvá tette és sajnálkozását fejezte ki a lordmayor távol-
léte és annak oka felett, és ezen támadást azzal igyeke-
zett támogatni, hogy manapság nem volna szabad (!) 
ilyen kizárólagos vallásossággal bírnia senkinek ; ők (az 
anglikánok) örülnek, hogy egy tágabb perspektivájú 
katholikus (!) egyháznak tagjai, amely egyházban semmi-
féle egyházi tekintély nem tiltja meg nekik, hogy részt-
vegyenek az ő keresztény testvéreik túlnyomó többsé-
gének közistenitiszteletén. 

Az anglikán és nonconformista lapok a dékán beszéde 
felett rosszalásukat fejezték ki és védelmére keltek a lord-
mayor-nak, aki épen a neki bűnül felrótt viselkedésével 
mutatta magát meggyőződéses férfiúnak, aki csak azért, 
mert polgármesterré lett, nem hajlandó eltitkolni vallási 
elveit és gyakorlati képmutatásra vállalkozni. A «Man-
chester Guardian» egyik munkatársa egészen következe-
tesnek, tiszteletreméltónak és a kath. egyház elveivel 
egyezőnek találja a lordmayor viselkedését, mert az 
köztudomású, hogy a kath. egyház a nem kath. isteni-
tiszteleten való részvételt bűnnek tart ja; hogy ezt oly 
kevés anglikán akarja méltányolni, az annak a jele, hogy 
az anglikán egyházban a fegyelem már feloszlóban van. 
«A katholikusokat azért hibáztatják, mert kérlelhetet-
lenül következetesek. Az átlagos anglikán embernek hibája 
pedig az, hogy ő teljesen következetlen, és egészen az 
érzelem és a gyakorlati alkalmazkodás vágya irányítja.» 

Cliinu. 
A konfuc ianizmus nein lesz China államval-

lása. Chiná-ban a köztársasági rezsim az európaiak-

nak és az általuk fenntartott missióknak a szabadság és 
egyenlőség felvirradását jelentette, mert akkoriban a 
nankingi ideiglenes parlament a korlátlan vallásszabad-
ságot proklamálta. De ezen év elején a chinai két kama-
rában mozgalom indult meg azon célból, hogy Konlütse 
tanát kell államvallássá tenni annyival inkább, mert 
ez chinai eredetű vallás, és mert abuddha- és a lao-val-
lás nem tudott nagyobb erőre kapni Chinában. A terv 
tetszett az ideiglenes (most már végleges) köztársasági 
elnöknek fJuansikaiJ, a két kamara túlnyomó többségének 
és a mandarinoknak. De a kisebbségi vallások, a buddhis-
ták, a katholikusok és a protestánsok nagy veszélyt 
láttak ezen mozgalomban; a buddhisták azonnal tilta-
koztak is, de őket Ígéretekkel megnyugtatták. A protes-
tánsok ellenállása sem soká tartott, ők is a konfucia-
nizmussal való békés megegyezés útjára léplek és ezzel 
igyekeztek maguknak jogokat biztosítani. 

Egyedül a katholikusok tartottak ki állandóan a 
küzdelemben: gyűlésekben, újságjaikban, röpiratokban, 
majd egy, a kamarákhoz delegált küldöttség útján köve-
telték a kath. vallás ősi jogainak meghagyását és a val-
lásszabadsági törvény fenntartását. A küldöttség szóbeli 
tárgyalások útján el is érte az alkotmánykészítő bizott-
ságnál azt, hogy ez a bizottság, a katholikusoknak 
emlékiratától indíttatva, a korlátlan vallásszabadság 
fentartása mellett foglalt állást. Előreláthatólag a két 
kamara is magáévá teszi az alkotmánykészítő-bizottság 
álláspontját és elejti a konfucianizmus oktrojálását. 

A katholikusok főérve ez ellen az volt, hogy Kon-
futse maga nem is volt vallásalapító, ő csak Yao és 
Choun nagy császároknak életelveit gyűjtötte össze, de 
sehol nem állított fel tanokat az ember eredetéről, végé-
ről és céljáról. 

• a IX. K Ö N Y V S Z E M L E 

Legújabb Theologiai Irodalom. 
A) Szent írás tudomány. 

Sayce, A. H., The Religion of ancient Egypt. 2nd edit. 
Edinburgh, T. & T. Clark, 1913 (264 p. 8°). 4s. 

Jeremias, A., Handbuch der altorient. Geisteskultur. Mil 
215 Bildern. Leipzig, Hinrichs, 1913 (XVI, 366 S. Lex. 8°). M 10. 

Kahle, P., Masoreten des Ostens. Die ältesten punktier-
ten Handschriften des A. T. u. der Targume. Hrsg. u. unter-
sucht. Leipzig, Hinrichs, 1913 (XXX. 240 S. m. 16 Lichtdr.-
Taf. gr. 8°). M. 12. 

Alford, B. H., Jewish history and literature under the 
Macabees and Herod. London, Longmans, 1913 (130 p. 8°). 
2s. 6d. 

Müntz, W. S., Rome, St. Paul and the early Church : 
the influence of Roman law on St. Paul's teaching and 
phraseology and on the development of the Church. London, 
Murray, 1913, (244 p. 8°). 5s. 

Palace Szálloda 
Budapest, Rákóczi-ut 43. sz. 

150 fényesen berendezett szobával, 
különlakosztályokkal,alegmagasabb 
igényeknek megfelelően felszerelve. 

S z o b á k 4 k o r o n á t ó l . 
A szálloda éttermeiben kolozsvári KÓRÚDI GYULA esténként 
hangversenyez. — Pilseni sör. Teljes pensio II koronától. — 
Elsőrendű borok. — Sürgönyeim : PALACEH0TEL, Budapest 
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M. 3,50. 
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gr. 8°). M. 12. 
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ältesten Christentums. Leipzig, Hinrichs, 1913 (VII, 224 S. 8°). 
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Jordan, H., Armenische Irenäusfragniente. Mit deutscher 
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untersucht. [Texte u. Unters. XXXVI, 3). Ebd. 1913 (IX, 222 S. 
8°). M. 10. 

Bernheim, E., Quellen zur Geschichte des Investitur-
streites. I. Heft. Zur Geschichte Gregors VII. u. Heinrichs IV. 
2. Aufl. Leipzig. Teubner, 1913 (VI. 121 S. 8°). M. 1,50. 

Schaub, F., Studien zur Geschichte der Sklaverei im 
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116 S. gr. 8°). M. 3,50. 

Kybal, VI., Matthiae de Janov, dicti Magister Parisiensis, 
regulae Veteris et Novi Testamenti. Primum in lucem ed. 
Vol. IV. Tractatus de abominatione desofationis in loco sancto. 
Innsbruck, Wagner, 1913 (XXXII, 499 S. Lex. 8°). M. 17. 

Gairdner, J., Lotlardy and the Reformation in England. 
Vol. 4. London, Macmillan, 1913 (436 p. 8°). 10s. 6d. 

Vermeil, E., Jean Adam Möhler et l'Ecole catholique 
de Tubingue (1815—1840). Etude sur la théologie romantique 
en Würtemberg et les origines germaniques du modernisme. 
Paris, Colin, 1913 (XIV, 518 p. 8°). Fr. 12. 

Maaduit, R., La Politique de Bonald. Politiers, Oudin, 
1913 (108 p. 8°). 

Lacordaire, H. D., Conférences de Notre-Dame de Paris. 
Nouv. éd. avec notes hist, et crit. de A. Chauvin. T. 2. An-
nées 1844—45. Paris, Garnier, 1913 (368 p. 18°). 

Innerko/ler, A., Der h. Klemens Maria Hofbauer, ein 
österr. Reformator u. der vorzüglichste Verbreiter der Redem-
toristenkongregation. 2., nach etwa 800 neuentdeckten Doku-
menten verb. u. verm. Aufl. Regensburg, Pustet, 1913 (XX, 
1007 S. gr. 8°). M. 8. 

Largent, A., L'Abbé de Broglie. Sa vie. Ses oeuvres. 
Nouv. édit. revue et augmentée. Paris, Bloud, 1913 (XIII, 
347 p. 8°). 

CJ Sz isztematikus theologia. 

Deussen, P., Allgemeine Geschichte der Philosophie 
mit besond. Berücksichtigung der Religionen. II. Bd., 2. Abtlg. 
I. Hälfte : Die Philosophie der Bibel. Leipzig, Brockhaus, 1913 
(XII, 304 S. gr. 8°). M. 4. 

Sawicki, F., Der Sinn des Lebens. Eine kath. Lebens 
philosophie. Paderborn, Bonif.-Druck. 1913 (XIII, 327 S°. 8). 
M. 3,50. 

Mannajoli, D., De obligationibus christianorum propriis, 
quibus in genere dubie baptizati obstringuntur, et in specie 
de confessione sacr. intégra ab haereticis neoconversis et 
a catholicis adultis, qui sub conditione rebaptizantur, divino 
iure peragenda. Rom, Pustet, 1913 (250 p. 8 ). L. 3. 

T^iadóhivatali izenetek-
Hátralékos e lü l izető inkhez . Tisztelettel felkérjük 

azon előfizetőket, akik a folyó II. félévvel vagy talán az egész 
évvel hátralékban vannak, a hátralék mielőbbi beküldésére. 

Felhívjuk olvasóink figyelmét Szűcs A. Angol-bőrbu-
tor gyárára (VII., Károly-körút 5/R.). 

Felhívjuk olvasóink figyelmét a lapunkban hirdetett 
Palace (Rákóczi-út 43.) szálfodára, niefy a fővárosnak egyik 
legjobb szállodája. 

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos : 
Dr. HANUY FERENC, egyet, tanár (IV., Molnár-u. 20.) 

Főmunkatá rs és szerkesztő-helyettes : 

Dr.WoLKENBERG ALAJOS, egyet, tanár (IV., Váczi-u. 8 3 . ) 

Orgonaharmoniumokat 
mindkét rendszer szerint a legolcsóbban szállít 

Pajkr Rezső és Tsa, Budapest, 
X., Delej-utca 25. sz. (Tisztviselőtelep.) 
Árjegyzők ingyen és bérmentve. Részletfizetés engedélyezve. 
Tanerőknek s lelkészeknek külön százalékengedmény. Kérjen 
árjegyzéket pianékról és pianinókról. Bérmentes szállitás 
• ••• az utolsó vasúti állomásig. •••• 

HARM0NIUM0T 
elismert legjobb gyártmányokat szállít 
Magyarország legnagyobb hangszergyára 

STUWASSER J • udv. szállító, 
a javított Rákóczi-tárogató feltalálója. 

BUDAPEST, ovi«: Lánchíd-utca 5. szám. 
Ontőház-ntca 3. szám. 

Ajánlja mindennemű, gyárában készült hangszereit, úgyszintén húrokat és hang-
szeralkatrészeket. 1 = 3 1 = 1 = 3 Árjegyzék díjmentesen küldetik. 

dusih Béla 
kárpitosmester és 

díszítő -<••«• 
Budapest, VIII., Horánszky-u. 22. 

értesíti nagyérdemű rende-
lőit s a közönséget, hogy üzle-
tét az itt elzett helyiségbe 
(kongregációi épület) helyezte 
át. Megrendeléseket leg-
gyorsabban teljesít. 

Iparos és nem kereskedő 
3 5 éve fennálló r.k. cé£! 
Kész í t é s j u v i t i K e l y h e t , eiboriumot, oltár-
gyertvatartót, oltárlámpát, keresztet, füstölőt, 
csil.&rt, gyertyára és villanyra stb. Arany, ezüst 
kínaezüst, bronzból, művészies és egyszerű ki-
vitelben. K e l y h e k stb. tárgyak v a l ó d i tííz-
galván aranyos ása és ezüstözése j ó t á l l á s s a l . 
Tervrajz és költségvetés díjtalanul. Mielőtt más-
hol rendelést tesz, méltóztassék egy árjegy-
zéket kérui, melyet ingyen és bérmentve küld 

Kéri nagybecsű pártfogását 

B I T T N E R J Á N O S 
egybázl szerek müötvöse. 

ETudapest, IX., Lónyay-u. 23. 
(bejárat Czuczor-utca f.) 

HARMONIUM ES ZONGORA 
Mielőtt harmoniumot vásárolna, ne mulassza el a mi 

főárjegyzékünket kérni! 
Az országban a legnagyobb választék elvá-
molt elsőrendű amerikai és németországi 
gyártmányokban kedvezményes fizetési fel-
tételek mellett minden árfelemelés nélkül. 

Képviselők kerestetnek. 
K E R B E R É S B E R L E T H 
Budapest, Vil., 'Wesselényi-utca 53. szám. 
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NEUMAYER FULOP Alapíttatott lS'JS-ban. 

s z ő n y e g - ; 
Budapest, V., Deák Ferenc-tér I. Erzsébet-tér. 
Bútorszövetek, ágy- és asztalterítők, 
függönyök, paplanok és szőnyegek 
gyári raktára. Közvetlen behozatal 

perzsa- és smyrna-szőnyegekben. 
Árjegyzék és mintákkal kívánatra készséggel szolgálok. 

A n g o l b ö r b ú t o r - és b o r s z é k - k ü l ö n l e g e s s é g e k g y á r t á s a 
Kitüntetve a st.-louisi vi lágkiál l í táson 1904. - Telefon 148—07. 

Q 7 I I P Q A B U D A P E S T • 0 4 U Ü 0 H. VII., Károly-körút 5/R. 

Használt börbútorok feldolgozásra és fes-
tésre elfogadtatnak. — Kérjen fényképes 

kata lógust díjmentesen. — — 

TINTNER J. E. "é
t"i! zo;áncie,!én

f
ye-

. - . . . » - i . i i-.... —i—~TT k e t , m i n d e n n e m ű c i m -
• • • • • t á b l á k a t . • • • • • k a u c s u k - é s f é m -

b é l y e g z ö g y á r o s , 
v é s n ö k i m ű -

i n t é z e t . 
• 

B u d a p e s t , I V . k e r ü l e t , 
K i g y ó - t é r 5 . 

T e l e f o n : 7 0 - 6 6 . s z á m . 

KOCH TESTVEREK 
Budapest legnagyobb 
(=I fértiruha-áruhaza CD 

KAROLY-KORUT 

A főtisztelendő k lérus 
nagybecsű figyelmébe ajánlja magát 
m í £ papi ruházat S ; 

Papi felöltő S 5 t o n - K 3 6 . -
Papi felöltő S E k i n f l K 5 2 . -
Papi télikabát E S " K 5 6 . -
Papi havelok Iája-szövetből K 20— 
Papi havelok téli minőség K 36— 
Cimádák és reverendák mérték szerint 

K 70 — és 80.— 

Papi ruházat ró l külön ár-
o o o jegyzék o o o 

Szigorúan szabott árak min-
o den darabon láthatók o 

Kukorica morzsoló 
6 korona. 

U g y a n e z j obb m i n ő s é g -

ben a m e r i k a i r e n d s z e r ű 

12 korona . 

A postaköltséget az 
árúház fizeti. 

Kukorica Y, szemes-
gabona daráló gép 

1 1 k o r o n a 5 0 f i l l ér . 

Ugyanez jobb minőségben 
tölcsérrel és hajtókerékkel 

2 0 k o r o n a . 

A szállítást az árúház fizeti. 

Pontos megrendelés i c í m : 

GRAUER MIHÁLY 
„ M e r k u p " k i v i t e l i á r ú h á z 

X., Kőbánya, Óhegy-utca 9 . s z á m . 

1907. Pécsi országos kiállításon állami ezüst éremmel kitüntetve. 

F L E I S C H E R JÁNOS 
e g y h á z i r u h a és r e v e r e n d a szabó 

PÉCS, FERENCIEK-UTCA 9. 
Evek hosszá gyakorlata ké-
pesít a legjobb szabású, minő-
ségű és finoman kidolgozott 

REVERENDÁK ÉS CIMÍDÁK 

••PAPI CIVIL ÖLTÖNYÖK" 
előállítására. Üzletemet ezen-
••••••••••••••• kívül ••••••••••••••• 

EGYHÁZI RUHÁK 
készítésére is berendeztem. 
Mindennemű egyházi rnhák: 
casnlák, pluvialék, velumok, 
baldachinumok, minisztráns 
ruhák, zászlók, lobogók, kar-
ingek, álbák, kehelyruhák 

stb. készíttetnek. ••••••• 
Egyházi ruhák javítása ol-
csón és jól eszközöltetnek. 

Költségvetés és árjegyzék ingyen ! Személyesen is megjelenek ! 

S t e p l i a n e u m n y o m d a r . t. B u d a p e s t , VIII . k e r . , S z e n t k i r á l y i - u t c a 28. s z á m . 
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RELIGIO 
TUDOMÁNYOS ÉS TÁRSADALMI KATH. HETI FOLYÓIRAT 
A BUDAPESTI EGYETEM HITTUD. KARA TÖBB TAGJÁNAK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI 

Dr. H A N U Y F E R E N C , EGYETEMI TANÁR. 

Megjelenik — július és augusztus hó ki-
vételével - minden szombaton reggel. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal : 
Budapest, IV., Molnár-u. 20. 

Előfizetési ár : egész évre K 12, félévre K 6. 
Egyes szám ára : 50 fillér. (Kapható a Szen t -
István-Társulat köny /k . , IV., Kecskeméti-u. 2.) 

TARTALOM. I. Vezércikk : A mi reményeink. Irta : Bodnár Gáspár. 
II. Az örök városból : 1. Jubileum-záró t r iduum Rómában. 
2. A római kérdés és az olasz katholikusok parlamenti szerep-
lése. 3. Az olasz par lament megnyitása. 4. Az Osservatore Ro-
mano a «tango»-tánc ellen. 5. Zarándokok fogadtatása a Vati-
kánban. — III. Tudományos cikkek, közlemények, értekezések: 
1. Szűz Mária mennybemenetele és a Szeplőtelen Fogantatás. 
Kőszeghy Mihály dr.-tól. 2. Sémi tanulmányok. V. Kmoskó Mihály 
dr.-tól. 3. A Mária nevét megörökítő legrégibb keresztény feliratok-
ról. II. Stöhr Géza Ker. János-tó], — V. Könyvkritika : 1. Josephus 
d'Annibale : Summula theologiae morális. Jehlicska Ferenc dr.-tól. 
2. Johannes Smit : De daemoniacis in história evangeliea. Babura 
Lászió dr.-tól. — VI. Katholikus Világszemle : A.) Olaszország : 
Az udine-i érsek beszéde a pápa szuverénitásáról. R.) Francia-
ország : 1. Parlamenti vita a laikus iskola védelméről. 2. Barthou 
ú jabb nyilatkozata a laikus iskola védelméről. 3. A radikálisok 
előnyomulása Rarthou ellen és Barthou bukása. C.) Nagy-Bri-
tannia : A manchester-i l o rdmajo r vasárnapi szentmise-hallga-
tása. D.) Belgium : Az Oltáriszentség előtt való tisztelgés meg-
tagadása katonaszolgálati vétség. E) Svájcz : II. Vilmos a jándéka 
a maria-einsiedeln-i kegyhelynek. — IX. Könyvszemle. Állítsunk 
karácsonyfát a gyógyíthatatlan betegeknek. 

A mi reményeink. 
I r t a : BODNÁH GÁSPÁR. 

A kötelességek özönei között egy egyszerű, 
de olyan kedves virágbimbó, édes emlékek fel-
csattanó, örökzöld levélkéje hullott elém a na-
pokban. 

Az egri papnevelőben, tudomásom szerint 
nincs ismerősöm. És mégis megküldötték nekem, 
nevemre a növendékek azt a kis füzetkét, «.Jelen-
tés))- 1, mely az «Egri Növendékpapság Magyar 
Egyházirodalmi Társulatá»-nak 1912—13. tanévi 
működéséről beszámol. 

Azt kell tehát hinnem, hogy ez a figye-
lem vagy figyelmeztetés... az írónak szól, aki a 
«Religio»-ban, néhány vezércikkben foglalkozott 
nem régen a «mi fiaink»-nak, a mi reményeink-
nek önképző munkásságával, az irodalmi tár-
sulatuknak, egyesületeiknek újjászervező ter-
veivel. 

Hiszen nemcsak a nemzet, de vele együtt 
az egyház is az ifjúságra veti reménykedő, bizó 

tek in te té t . A gyermekek százada, az ifjúság szá-
zada az egyházra nézve is. 

Régi ige, hogy a kié az ifjúság, azé a jövő. 
Az egyház főkép tudta, hangoztatta ezt a nagy 
történeti tapasztalatot. De ma tudja jól azt is, 
hogy az ifjúság lelkére nemcsak a család, az 
iskola, a papnevelők, az egyetemek hatnak. Tudja, 
hogy miként a levegő, úgy veszi körül már most 
az ő ifjúságát a kor miliője; amely miliő ellen 
hiába zárjuk el azt az ifjúságot. Hogy nincs 
az az elszigetelő gondosság; nincs az a hatal-
mas fal, mely őt megvédje; ha nem készítettük 
őket el az önvédelem, az önmunkásság azon 
benső és külső készségeire, hajlékonyságára, sőt 
csudás kibontakozásaira, mely őket egyenkint 
és együttesen beilleszti, úgyszólván felkészülten 
adja át a gyakorlati életnek is. A mi fiaink, a 
mi ifjúságunk a lisztet, a kovászt megszerezhe-
tik a rendszeres, az iskolás, az intézeti nevelő, 
képző hatásokban ; de a megkovászodás, az asszi-
miláció, a vérré-lélekké való válás abban a cse-
lekvésekben, mozgásokban, tűzben és kemencé-
ben történik, melyet önmaguk visznek végbe, 
önmaguk gyújtanak meg és építenek fel annak 
a kis mustármagnak megnövesztésére, mely fává 
leszen és nagyobb minden növénynél. 

A múltban ezek az irodalmi iskolák a mi 
édes magyar, nemzeti nyelvünknek kovászai, 
dagasztói, kemencéi voltak. A nemzeti nyelv újjá-
születésének munkásai. Most már e kiművelt, de 
részben újra veszedelemben levő nyelvnek gazdag-
ságával, összefoglaló és kifejező, hódító erejével 
hitbéli és társadalmi munkára, tevékenységre kell 
készü ln iök . Az újjászületés, a renaissance nagy 
csatájának eldöntése a mi fiainkra vár. A m i 
pedagógiánknak, a mi képző és nevelő mun-
kánknak kötelessége és sikere abban fog meg-
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n y i l v á n u l n i , hogy miképpen adtuk, adjuk át az 
ifjúságnak a mi kulturánkat, illetőleg e kultura 
eszközeit és kovászait. 

A kis füzet, melyet nekem az egri kispapok 
megküldöttek, tükördarab, amelyből a mi ilyetén 
való reménységünk, jogos várakozásunk, tiszta, 
biztató örömeink sugárzanak vissza. 

És azt kell hinnem, hogy azon érzések és 
emlékezések közt küldötték nekem, mellyel 
megérezték mindazt, amit a «Religio»-ban az ő, 
a papnevelőink irodalmi iskoláiról irtam. Remé-
nyeinket, terveinket, aggódásainkat és bizal-
munkat. 

Köszönöm. 
Szeretve-szeretném, ha módomban lehetne 

a mi fiainknak, a mi reményeinknek többi, ilyen 
önérzetes beszámolóját is olvashatni. A mi mos-
tani életünk küzdelmeinek, sőt harcainak képeit, 
sőt valóságát. A jövőre való előkészületünk ar-
zenálját, kohóját szemlélem. Szeretném egységes 
összeolvadásban, útjában is megfigyelni. 

Örömmel látom a füzetből, hogy az egri 
irodalmi társulatban a mi reményeink, fiaink 
v a l ó b a n gyakorlati, praktikus önképzést míve l -
nek. Az egyes szakosztályok munkája, iránya az 
élettel való kapcsolatot keresik. Az ilyen gya-
korlás már felül van az önképzés szárnypróbál-
gatásain. Ki-kiszáll az élet területeire és a nyert 
iskolai, intézeti lendületei, ismeretkészségeket 
meggyökeresiti a való élet számára. ír ják is, ők 
maguk, hogy «a szakosztályok eljutottak a teljes 
megalapozáshoz és vezértényezői a társulati 
életnek». S már odáig jutottak, hogy «a három 
szakosztály (spek., prakt. és szociális) kerete 
összekeverve egy a társulatéval, amely keretbe 
a tartalom feltétlenül a szakosztályokból áram-
lik.» 

Értékes működésről számol be a kis Érte-
sítő, m i k o r a szabad előadásokban való gyakorla-
tokat tárja elénk. Sokan visszaemlékezhetnek még 
azon cikkeimre, amelyeket a szabad előadásokról 
és azoknak mai értékéről irtam a «Religio»-ban. 
Nagy hatalommal, a modern fegyverek hatal-

mas eszközeivel lógnak rendelkezni a mi fiaink, 
ha — mint látom — a szabad-előadás kész-
ségét, könnyedségét és gazdag előnyeit ezen 
értékelésben, felfogásban és teljes készültségben 
viszik ki a reájuk várakozó életbe. 

Az Írásbeli működés, gyakorlás iránya és 
komolysága is felemelő. Tartalmas és öntudatos. 

A szakosztályok mélyítése és külön való 
irányzatai gondos megfontolásra és tervszerű-
ségre vallanak. Úgy a spekulativ, mint a prak-
tikus és szociologiai szakosztály mindig kap-
csolatot keres az élet mindenoldalúságaival és 
esélyeivel. A mezőgazdasági, szövetkezeti esz-
méket és gyakorlatot felölelő és munkáló irány-
zat örömmel tölti el az ember lelkét. Hiszen két 
szárnya van a nemzetnek. Eszmei, ideális és 
anyagi, reális. E két szárnynak helyes egyen-
súlya: a nemzet igazi élete. 

Egyszóval : a mi reménységünk, a mi fiaink, 
az ifjúság, reá lépett azon útra, amelyen a jobb 
jövő indul el. És hogy ez így van, hogy ezt az 
utat ők látják is, érzik i s . . . igazolja az a pár 
sor, amit már jelentésük elején hangoztatnak: 

— A Magyar Egyházirodalmi Társulat nél-
külözhetlen szervévé fejlődik ki az önművelő-
désnek. Nemcsak a magyar nyelv «mentsvára», 
mint volt régen, hanem valóságos kulturgócpont 
az intézet életében. 

Ezt írják a társulat tagjai a «Társulat»-nak 
hetvenhetedik életévében. 

* 

Meg vagyok győződve, hogy erről a tapasz-
talati igazságról tesznek tanúbizonyságot a többi, 
minden papnevelőben működő irodalmi társu-
latok is. 

És ha kezünk közt lennének a mi fiaink, a 
mi reményeink méhköpüinek, irodalmi társula-
latainak, működéséről szóló jelentések, gyönyörű-
séges, gazdag virágzását láthatnók annak a mag-
nak, melyet azon előrelátó, bölcs kor ifjai ül-
tettek, azok a kezek ápolgattak, melyek ma már 
a hazai földben porladoznak. 

ÄNGSTER JÓZSEF és FIA 
orgona- és harmonium-gyár, PÉCS. 

O O Alapíttatott : 1867. évben. O O 
A bpesti Bazilika nagy orgonájának épitői. 

Csak első dijakkal kitüntetve. 
Pécsi orsz. kiállításon legelső díjjal, állami aranyéremmel kitüntetve. 

Ajánlják kitűnő hangú és erős szerkezetű 
légnyomatu és elektromos berendezésű 

ORGONÁIKAT 
a legjutányosabb árak mellett, művész ies 
kivitelben, o o o Raktáron kitűnő hangú 
harmoniumok minden nagyságban. 
Elektromos fujtató készülékek. Árjegyzéket kivánatra ingyen. 
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A mi korunkban hangosan kiáltják, hogy a 
nevelésnek kötelessége a kulturát a következő 
kornak átszármaztatni. 

Milyen kulturát? 
Ez a fő! 
Ha a mi kulturánkat, a keresztény, a katho-

likus, a magyar nemzeti kulturát akarjuk átadni: 
azt az ifjúság révén tehetjük csak. 

Az i f júság a mi r e m é n y ü n k . Az ifjúságnak, 
a papnövendékeknek nevelésével és kiképzésével — 
az irodalmi iskolák révén is — sokkal többet kell 
foglalkoznunk. 

• E J II. AZ ÖRÖK VÁROSBÓL E3E3 
J u b i l e u m - z á r ó t r iduum R ó m á b a n . Decem-

ber 6., 7. és 8-án tartják meg az «ecclesia Urbis et 
Orbis»-ban: a lateráni «patriarchalis basilica»-ban 
(basilica Liberiana) a Konstantin-jubileum záró ün-
nepségét. Naponkint délelőtt pontifikális szentmise 
és utána szentbeszéd van, délután pedig újból szent-
beszéd és utána szentségi áldás. A harmadik napon 
(dec. 8.) a szentmisét külön pápai engedéllyel a pápá-
nak fenntartott főoltárnál Vine. Vannutelli biboros, 
a lateráni basilica arciprete-je, fogja pontifikálni. 
A szentségi áldást az első napon Rampolla biboros, 
vatikáni arciprete, a 2. napon Cagiano de Azevedo 
biboros, a 3. napon Cassetla biboros, a Konstantin-
jubileumi főtanács és római helyi bizottság elnöke, 
fogják végezni. A szentbeszédeket részben szerzetesek 
(egy-egy Jézus-társasági, dömés, minorita atya és egy 
szaleziánus) részben praelatusok (Rosa praelatus és 
La Fontaine c. püspök, a lateráni basilica vicarius-a) 
fogják tartani. 

X. Pius pápa azoknak, akik e három napon át 
meglátogatják a lateráni basilicát, a szentségekhez 
járulnak és kegyes célokra alamizsnát adnak, teljes 
búcsút engedélyezett. 

A r ó m a i k é r d é s é s az o la sz k a t h o l i k u s o k 
par lament i s zerep lé se . Az Osservatore Romano 
november 25. számának vezércikke szembeszáll a 
Messaggero római lap azon vádjával, hogy a parla-
mentbe bevonuló katholikusoknak alkotmányhűsége 
kifogásolható, mert a katholikusok (a Messagero sze-
rint) nem akarják elismerni Róma érinthetetlenségét. 
A Messaggero szerint «az olasz katholikusok a hazá-
nak feldarabolását akarják és az államnak aláveté-
sét az egyház alá és a hazafiasságnak és a nemzet 
jogainak és méltóságának hasonló átváltoztatását.» 

Az Osservatore a nevezett lapnak cikkére kije-
lenti, hogy mindez csak tendenciózus formulákba 
öltöztetett beszéd, majd így folytatja: 

«A katholikusok sohasem fognak nyers erőszak-
hoz nyúlni, hogy igazi és valóságos szabadságuknak 

birtokához jussanak, de minden törvényes eszköz-
zel arra fognak törekedni, hogy azt a szabadságot 
kivívják, amint erre a három első század kereszté-
nyei is törekedtek. És a három császárnak edictum-a, 
bár azt egyikök rosszhiszeműleg és a helyzet kény-
szerítő hatása alatt irta alá, teljesítette az ő hatásos 
törekvéseiket. A katholikusok az állam és az egyház 
kibékülését óhajtják, amely kibékülésből szabadság 
és üdv áradjon mindkettőjükre, kerülve mindenféle 
téves és tendenciózus kormány-formulát. Ezen célra 
fognak a katholikusok törekedni fáradhatatlanul.» 

És végül hozzáteszi az Osservatore, hogy' a katho-
likusok teljes szabadságának megadásához nem szük-
séges a hazát feldarabolni. 

Ezt különben a Messaggero és szektárius inspi-
rátorai is jól tudják, de ráfogásul használják, hogy 
a katholikusok ellen lángra lobbanthassák a nem-
zeti érzést. Hiú mesterkedés az egész I 40 évig elég 
jól szolgált ez a fegyver, de manapság mindenki jól 
tudja már, hogy a nemzetek és nemzeti államokra 
nem a hazafiasságot erénnyé magasztosító kath. egy-
ház, hanem a felforgató irányzatokat pártoló szekta 
hozhat veszedelmet. 

Az o lasz p a r l a m e n t m e g n y i t á s a . Az általá-
nos szavazati jog alapján megválasztott új képviselői 
kamara első ülésszakát III. Viktor Emanuel király 
trónbeszéddel november 27-én nyitotta meg, amelyet 
a szenátorok és képviselők jelenlétében, a szenátus 
palotájában (Palazzo MadamaJ tartott. 

A trónbeszéd a következő lendületes mondattal 
kezdődik : 

«Az általános választói jog szerint első ízben 
megválasztott nemzeti képviseletet üdvözlöm és a 
legteljesebb bizalmamat fejezem ki abban, hogy, mint 
az összes társadalmi osztályok képviselője, rendít-
hetetlen gyámolítója lesz az ő jogos érdekeiknek és a 
haza magas eszményeinek. Körülbelül két éve annak, 
hogy a nemzeti életnek első ötven éve után Olasz-
országnak az egység és a szabadság révén elért bá-
mulatos haladásáról számolhattunk be » 

Majd áttér a trónbeszéd a líbiai hódítás ecsete-
lésére és a jövő törvényhozási feladatokra, ezeknek 
során az egyház és állam viszonyára nézve ezen 
nyilatkozatot tartalmazza : 

«Olaszországban különös fontossággal bír az 
eg g ház és az állam közt levő viszony, amelyet a mi 
törvényeink bölcsen szabályoztak a legmesszebb menő 
vallásszabadság alapján, amely azonban sohasem 
fajulhat el állami ügyekbe való beléavatkozássá, mert 
az állam, amely a polgárok egyetemének egyedüli 
képviselete, nem tűrheti meg saját szuverénilásának 
bármiféle korlátozását.» 

Ezen kijelentés általánossága máris bizonyítja, 
hogy a kormány és a kamara az egyházat Olaszor-
szág jövő belpolitikájában döntő fontosságú ténye-
zőnek tekinti, amellyel nem jó összetűzni, sőt keresni 
kell a vele való barátságos hangulatot. 
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Az Osservatore Romano is általában véve meg-
elégedését fejezi ki a trónbeszéd felett, az egyházra 
vonatkozó részhez is csak ezen feltűnően koncilians 
megjegyzés! fűzi : 

«Egyébként a királyi szózat, mint rendesen, sőt 
most még inkább, csak az általános körvonalak meg-
jelölésénél maradt, nem bocsátkozva konkrét részle-
tezésekbe, ami szükségképen megkönnyítette a kü-
lönféle pártoknak többé vagy kevésbbé osztatlan 
helyeslését, mert a beszédben mindegyik párt olyas 
valamit találhatott, amit szive kiván. Azért ami az 
egyház és az állam közt való viszonyt illeti, a királyi 
izenet szavait igazi és sajátos jelentésökben latol-
gatva, mi sem tehetünk azok ellen érdemleges kifo-
gást, tekintettel levén arra, hogy az egyháznak soha-
sem volt szándékában beleavatkozni olyan ügyekbe, 
amelyek állami ügyek és oda is kell, hogy tartozza-
nak, de nem volt szándékában soha az állami ügyek 
terén (sicl) az állami szuverénitást sem korlátozni, 
még Olaszországnak jelenlegi abnormális állapotá-
ban sem.y> 

Nem lehet tagadni, hogy a trónbeszéd burkolt 
és udvarias óvására a pápai állam revindikációja 
ellen, a pápai félhivatalos, ezen idézett észrevételé-
ben, hasonló burkoltsággal és udvariassággal, de 
félremagyarázhatlanul fejezi ki a jogfenntartást a 
római kérdésben, amelyet nem engedhet olaszországi 
belügyi kérdéssé devalváltatni. 

És hogy az Osservatore Rom. szavai valóban így 
értendők, azt bizonyítja ugyanazon lapszám vezér-
cikke, ahol helyteleníti Falco parmai egyetemi ta-
nárnak az olasz konzervatív párt («partito mode-
rato») egyházpolitikai programmjáról , egyetemi meg-
nyitó ünnepélyén, mondott azon dicsérő kritikáját, 
bogy ez a párt végre elismerte az állam felsőbbségét 
az egyház felett és feladta a pápai állam követelését 
és ezzel előmozdította a haladást és az ország nem-
zeti egységét és vallási békéjét. 

Az O s s e r v a t o r e R o m a n o a «tango» t á n e 
e l l e n . Míg a mi katholikus égyesületeink tango-
tánctanfolyamokat és tango-táncestélyeket rendeznek, 
utánozva a nálunk most már hangadóvá lelt Ritz-
szálloda példáját, addig Berlinben a császár a ka-
tonatiszteknek megtiltja egyenruhában a tangót tán-
colni, és ezzel II. Vilmos — mint az Osservatore 
Romano mondja — m maga erejéből megtette a le-
hetőt arra nézve, hogy legalább az úriemberek ne 

alacsonyodjanak le a négerek és mesztizek érzékies-
ségéhez.t) 

Erről megemlékezvén az «Osservatore Romano», 
némelyeknek abbeli mentegetőzésére, hogy a meg-
i'eformált tango is csak olyan tisztességes lánc, mint 
a többi, ezt írja a tango jellemzésére : 

«A tango-tánc, legenyhébben szólva is, azon lán-
cok közül való, amelyeknél még némi valószinűség-
gel sem óvható meg valamiképen is a szemérem-
érzet. Miértis, ha minden más táncnál közeli erkölcsi 
veszély áll fenn a táncosokra nézve, akkor a tangó-
nál a szeméremérzet egyenesen hajótörést szenved. És 
II. Vilmos császár egyszerűen eltiltotta a tiszteknek 
a táncot egyenruhában. A tilalom jó hatással volt, 
mert a polgári osztálybeliek is, még olyanok is, kik 
lelkesedtek az új táncért, belátták, hogy e tánc ala-
csony érzékiségnek áll szolgálatában.» 

Sapienti sat. Ideje volna, hogy összes kath. egye-
sületeinkben kiadnák a jelszót a tango ellen, még ha 
úgy van is, mint mondják, hogy a tango-nak nálunk 
táncolt figuráiban nincsenek meg az u. n. reformált 
tango-nak sikamlós formái. Vándoroljon vissza ez a 
tánc Argentínába és az atlanti tengerpart csapszé-
keibe, ahonnét jött. 

Z a r á n d o k o k f o g a d t a t á s a a V a t i k á n b a n . 
November 25-én X. Pius pápa 400 udine-i egyház-
megyei és 1000 subiaco-i zarándokot fogadott a 
Vatikánnak (.(Sala Ducale» termében. 

November 28-án ugyanott 400 aquila-i, 600 taran-
to-i és 150 civitá-vecchia-i zarándokot fogadott. 

A zarándokok püspökeik vezetése alat zarándo-
koltak Rómába. Az udine-i zarándokokkal az udine-i 
érsek Anastasio Rossi jött Rómába. 

December 1-én a Szentatya a Vatikán konziszto-
r ium-termében 150 argentina-i zarándokol fogadott, 
akiket öt püspök kisért Rómába ; a fogadtatáson 
megjelent 200 Rómában tartózkodó argentina-i polgár 
is. A buenos-aires-i érsek üdvözlőbeszédet intézett a 
Szentatyához, jelentve a köztársasági elnök üdvöz-
letét is és kérve az ő részére a Szentatya imáit. 
A Szentatya az ő válaszában kiemelte a zarándokok 
nagy buzgalmát, hogy olyan távolból jöttek el az 
apostolok sír jához; kérte a püspököket, hogy adják 
át az ő köszönetét az elnöknek, akit ismer, mert 
Rómában tartózkodásakor tárgyalt vele az argentina-i 
egyházi ügyekről, amikor is látta, hogy az elnök 
mindig az Isten dicsőségét tartotta szemei előtt. 

OBERBAUERA. UTÓDA 
Budapest, IV., Váci-u. 41. sz. 

A legjobb hírnévnek örvendi! és legrégibb 
EGYHÁZI SZEREK 
ruhák, zászlók stb. gyára. 
Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve. Telefon 167-34. 
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III. TUDOMÁNYOS CIKKEK, <*> <*> 
KÖZLEMÉNYEK, ÉRTEKEZÉSEK 

Szűz Mária mennybemenetele és a Szeplő-
telen Fogantatás, 

Rómából örömhír kelt szárnyra: világraszóló 
örömhír, hogy X. Pius pápa a Mária-kultusz betető-
zéseként legközelebb ki fogia hirdetni az Assuinptio 
dogmáját : vagyis, hogy mindenki hitcikkely gyanánt 
tartozik elfogadni, tehát hinni és vallani (fide expli-
cita], hogy Szűz Mária halála után testestől is felvéte-
tett a mennybe. 

A Szeplőtelen Fogantatás dogmájából ez az igaz-
ság amúgy is önként következik : egyszerű korollá-
r iuma a dogmának. Mert ha Szűz Mária szeplőtelenül 
fogantatott, akkor lelkét az eredeti bűn szennye nem 
érinthette, következőleg őt magát sem érhette az a 
büntetés, mely az eredeti bűn mételyének a követ-
kezménye. (A szeplőtelen fogantatás fogalma egyes-
egyedül csakis az eredeti bűnt, illetve az attól való 
mentességet tételezheti fel, minthogy az ember fogan-
tatásakor cselekedeti: azaz öntudatos, beszámítható 
bűnre természete szerint képtelen.) 

Az eredeti bűn mételyének következménye pe-
dig — a halál. «Sicul per unum hominem peccatum 
in luinc mundum intravit el per peccatum mors, et 
ila in omnes homines mors petransivit, in quo omnes 
peccaverunh — «valamint egy ember által jött be e 
világra a bűn és a bűn által a halál, és úgy minden 
emberekre elhatott a halál, kiben mindnyájan vét-
keztek.» (Róm. V, 1'2.) 

Már pedig hitágazat, hogy a boldogságos Szűz 
Mária Isten különös kegyelme folytán kivétetett az 
alól a bűn alól, mely az által az egy ember, 
Ádám által jött be a világra, akiben mindnyájan 
vétkeztek. 

Tehát őreá el sem hathatott a halál, mely a bűn 
által, annak az egy embernek a bűne által, jött be a 
világra. Világos tehát, hogy ezen két hitigazságból : 
az eredeti bűnből és a Szeplőtelen Fogantatás dogmá-
jából mint praemissákból a legközvetlenebb követ-
keztetéssel folyik a konklúzió, hogy a boldogságos 
Szűz Máriát a halál, mint büntetés, nem érhette, 
következőleg a feloszlás, az enyészet sem. Másszóval 
azt kell mondanunk, hogyha a jó Isten a boldogsá-
gos Szűz Máriát az ő különös kegyelme és kedvez-
ménye folytán az eredeti bűn alól kivette, akkor 

ugyanazon különös kegyelem és kedvezmény folytán 
ki kellett őt vennie a halál, az enyészet alól is : mert 
aminő szoros összefüggés van az eredeti bűn és 
annak büntetése, a halál között: épen olyan szoros 
az összefüggés a kivételes állapotot tekintve — és 
minthogy a Gondviselés rendjében csak egyetlen egy 
esetben fordult elő kivétel és ez az egy eset Szűz 
Mária esete — tehát Szűz Mária kivételes állapotát 
tekintve, az eredeti bűntől való mentesség és a bün-
tetéstől való mentesség között. A bűn és a büntetés 
között okozati összefüggés áll fenn, és ha ezen, szó-
ban íorgó okozati összefüggést az okok sorrendjében 
kategorizálnunk kellene, akkor Szent Tamás szerint : 
ez a causa efficiens disponens-rendjébe tartoznék.1 

Vagyis a bűn eredményezi a büntetést, a büntetés 
pedig okvetlen feltételezi a bűnt. 

Ha tehát valamilyen subjectumban nincs meg a 
bűn, akkor eo ipso nincs meg a causa efficiens dis-
ponens a büntetésre : tehát metafizikai szükségszerű-
ség alapján a büntetés sem lehet meg, mert a causa 
efficiens fogalma szerint, ahol meg van az okozat, 
ott feltétlen bizonyossággal meg kellett lenni az oknak 
is. De a boldogságos Szűz Máriában tehát nem volt 
meg az eredeti bűn büntetése, mivel kinyilatkozta-
tott igazság, hogy ő eredeti bűn nélkül fogantatott ; 
minthogy pedig a kinyilatkoztatásból tudjuk, hogy a 
halál az eredeti bűnnek egyenes büntetése, azért a 
boldogságos Szűz Máriát olyan értelemben, mint ben-
nünket, nem érhette a halál, mely az emberi termé-
szet erőszakos szétszakításával és a test szerinti enyé-
szettel lett volna egybekötve. 

De tovább megyek ! 
A megváltás végtelen kegyelme folytán mi bűn-

ben fogant és bűnben született emberek nemcsak az 
eredeti bűn alól oldódunk fel, hanem az eredeti 
bűnnek büntetése, a halál alól is. «Elnyeletett a halál 
a győzedelem által.»2 «Ubi est mors victoria tua? 
tibi est mors stimulus tuus?»8 A halált a halhatat-
lanság győzi le. «Oportet enim corruptibile hoc induere 
incorruptionem et mortale hoc induere immortali-
tatem» — «e rothatag testnek rothadatlanságba kell 
öltözni és e halandónak halhatatlanságba.»4 

Már most, ha a boldogságos Szűz Máriára is ugyan-
úgy állna a halál törvénye mint ránk : akkor közötte 

1 Lásd S. Thomas de Vérit. q. 29. a. 6. Szent Tamás ezen 
a helyen ugyan a meritum-ról veszi a példát, de természete-
sen ugyanez áll a demeritum-ràl is. 

2 Szent Pál I. Kor. 15., 54. 
s U. o. 55. 
4 U. o. 53. 

Hemopatiai gyógyintézet Asthma, köszvény, görvélykór, idült és nehéz szív-, 
gyomor-, máj-, vesebajok és súlyos idegbajok (para-
lysis, tabes, álmatlanság) gyógyítására berendezve. 

_ „ . „ . w Bejáró betegek részére. Mérsékelt árak. Bevált, ki-Buria pest, V., Vaci-korul 18. sz. I. = = = = = próbáit kezelés\ = -
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és közöttünk egyéb különbség nem lenne, mint az, 
hogy őt előbb támasztotta fel az Isten, mint a többi 
embereket: tehát az eredeti bűntől való mentességé-
nek, a kegyelem teljének — qua major sub Deo 
nullatenus intelligitur et quam praeter Deum nemo 
assequi cogitando potest 1 — szóval az egész kivált-
ságának eredménye pusztán időrendi elsőbbségre 
zsugorodnék össze az eredeti bűn büntetése alól való 
feloldást tekintve. 

Ezen analog összehasonlításból kifolyólag, támasz-
kodva a bűn és büntetés közötti oksági viszonyra, 
még másik bizonyítékot is kihámozhatunk : ugyanis, 
ha mi a megváltás következtében feloldódunk az ere-
deti bűn alól és egyúttal épen, mert az eredeti bűn 
és büntetése között okozati összefüggés van, ha fel-
oldattunk az eredeti bűn alól, feloldatunk a büntetés 
alól is: akkor a boldogságos Szűz Mária is, ki szin-
tén a megváltás következtében, illetve a Megváltó 
érdemeire való tekintetből mint sublimiori modo 
redempta, sohasem volt alávetve az eredeti bűn tör-
vényének, épen azért, mert az eredeti bűn és bünte-
tése között az ok és okozat fogalmánál fogva elválaszt-
hatatlan kapocs van, sohasem lehetett alávetve a 
a büntetésnek, illetve a halál törvényének sem. 

«Non enim pro te ! — sed pro omnibus haec lex 
constituta esi!» (Eszter XV. 13.) 

Világos ebből, hogy, bár a boldogságos Szűz 
Mária valóságos halálát általában tanítják az egy-
házatyák és feltételezik a régi liturgiák, és így a 
halál tényét, ha kétségtelen történelmi és régiségtani 
(sírhely) közvetlen érv mellette nem is hozható fel, 
tagadásba nem veszi az újabb theologiai irodalom-
ban már senki, ez a halál mégis más volt, mint a 
mi halálunk, mert nem volt a bűn következménye, 
hanem csendes kimúlás volt, amelyet nem a bűn, 
hanem a Szent Fiával való egyformaság tett szük-
ségessé.2 

Jelen rövid cikkünkkel csak azt akartuk kimu-
tatni, hogy a Szeplőtelen Fogantatás hitágazatából 
mennyire önkényt következik az Assumptio tana, 
úgy, hogy szinte ebben az ősi idők óta vallott igazság-
ban hitte a hivők tömege implicite még a Szeplőte-
len Fogantatás szublimisebb, mélyebb értelmű tanát 
is azokban az időkben, mikor e tan még akkora 
nyilvános jelleggel, olyan világos terminológiával és 
szabatossággal körülírva nem volt, úgyhogy pláne 
most már, a Szeplőtelen Fogantatás dogmájának 
kihirdetése után, e tant, az Assumtio tanát, tagadni 
a hitben való vakmerőség megrovása nélkül nem 
lehetne.3 

Köszeghg Mihálg dr. 

1 Bulla «InefTabilis». 
2 J. Pohle, Lehrbuch der üogmatik, IV. kiad. (1909. é.), 

II. köt. 292-3. 1. 
8 Suarez (De myst. vitae Christi disp. 21. sect. 2.): 

«Summae temeritatis reus crederetur, qui tarn piain religio-
samque sententiam impugnaret.» 

Sémi tanulmányok-
V. (befejező) közlemény. 

H. A sémi nomádok társadalmának szervezete. 
Irodalom. Jacob, Jaussen, Doughty említett müvein kivül a 
«matriarchatus» kérdéséhez általában : Bachofen, Das Mutter-
recht, Stuttgart, 1861 (pro). — Westermarck, Origine du ma-
riage dans l'espèce humaine traduit de l'anglais par H. de 

Varigny, Paris, 1895. (contra). 
A szemiták állítólagos matriarchális családjogáról : Wilke, 
Das Mutterrecht bei den alten Arabern, Leipzig, 1884. — R. 
Smith, Kinship and Mariage in Early Arabia,3 London, 
1903. — Engert, Ehe und Familienrecht bei den Hebräern, 
München, 1904. — Zapletal, Der Totemismus und die Reli-
gion Israels, Freiburg i. d. Schw. 1901. — Lag range, Etudes 
sur les religions sémitiques,2 Paris, 1905. 112 köv. 11. — 
Kmoskó, Az emberiség első irott szabadságlevele, Budapest, 

1913, 15 köv. 11. 

A sémi társadalom szervezetének képe látszólag 
végtelenül egyszerű és nagyon könnyen felfogható; 
abban a pillanatban azonban, amikor e társadalmi 
organizáció történeti fejlődésének kérdését felvetjük, 
egész sereg nehezebbnél-nehezebb probléma merül fel. 

A sémi társadalom két intézmény körül jegece-
sedik ; ezek : a család és a törzs. 

A család a társadalom legkisebb egysége (aht, 
régente dar). Feje a legidősebb férfi, tagjai az anya 
és az önálló háztartással nem biró gyermekek. Ha a 
ligyermekek valamelyike megházasodik és külön ház-
tartást alapít, önálló családfővé lesz; ha külön ház-
tartást alapítani nem képes, apja sátorában élve 
egyúttal az atyai tekintélynek kénytelen magát alá-
vetni. 

A beduin a maga «szőrős házát» (bait salarj, 
értve sátorát, szent és sérthetetlen szentélynek tartja, 
amelynek minden lakója, akár vendég, akár családtag, 
a családfő oltalmát élvezi. 

A sémi társadalom másik központja a törzs 
(kabileh, héberül sebet vagy matteh), amely a mai 
arabok nézete szerint «ugyanazon vérű és nevű egyé-
nek» összesége (satnawi wa-damawi) vagyis mindazok, 
akik magukat egy közös ős leszármazottjainak tekintik 
és a közös ős nevét viselik. 

Ez természetesen csak elmélet, amely röviden 
azt jelenti, hogy a törzs nem egyébb nagyobb család-
nál, amelynek minden tagja a közös őstől veszi ere-
detét. Az igaz, hogy a régi hagyomány, zsidóknál és 
araboknál egyaránt, a különböző törzsek keletkezését 
mind úgy magyarázza, sőt ezen elméletnek megfele-
lően a törzs keretén belül bizonyos csoportokat 
különböztet meg, amelyek az oda tartozó családok 
kölcsönös leszármazási viszonyát jut ta t ják kifejezésre. 
Igy pl. Jákob a zsidó nép ősapja, közös őse; 12 fia 
az egyes törzsek alapítója; unokái a «rokonságoknak» 
(mispahót) adtak nevet, dédunokái pedig az «atyák 
házainak» (hätte abót) élén állanak. Hasonló felosz-
tással az arab törzseknél is találkozunk. Több család 
hamiíleh-1, több hamúleh lasireh-1, végül pedig több 
lasireb törzset, . abileh-1 képez. 
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Elméletnek ez a beosztás igen szép, gyakorlati 
értéke azonban nincsen, amennyiben a családot és 
a törzset áthidaló albeosztások a mindennapi életben 
semmiféle szerepet nem játszottak. S ennek a hagyo-
mányos nézetnek ép ez a legnagyobb gyöngéje. Ha 
t. i. a törzs egyetlen családfőtől vette volna erede-
tét, ez esetben a törzs hozzátartozóinak kölcsönös 
rokonsági viszonyukat a közös leszármazás irányában 
fokokkal kellene kifejezniök. Csakhogy ez a szokás 
soha sem volt divatban. Az arabsok csak úgy, mint 
a zsidók, csak arra helyeztek súlyt, törzsbeli-e valaki 
vagy sem. Ha törzsbeli, akkor samawi va-damawi, 
mint ugyanazon vér és azonos név birtokosa, testvér, 
jóbará t ; ha nem törzsbeli, akkor idegen, akivel szem-
ben a sivatag erkölcsi törvénye rendes körülmények 
között semmiféle kötelességeket nem ír elő. Azonfelül 
a vérközösség nem szükségképen természetes, mert 
adoptió ut ján báj ki tagja lehet a törzsnek. Azt sem 
szabad felednünk, hogy a törzshöz nem csak szabad 
emberek,3 hanem rabszolgák2 és libertinusok is3 tartoz-
tak, akik felszabadításuk után a törzs klienseivé, sőt a 
legtöbb esetben egyenrangú tagjaivá lettek. Világos 
tehát, hogy a törzs keletkezését a közös őstől való 
leszármazás nem magyarázza meg maradék nélkül, 
még kevésbbé a vérközösség eszméjét, amely pedig 
az arab társadalom szervezetének legfontosabb össze-
kötő kapcsa, mert a vérközösség voltaképen nem 
más, mint «a törzseket alkotó egyének véd- és dac-
szövetsége» (R. Smith). 

Innét van, hogy a tudósok nagy része nem haj-
landó elfogadni a törzsek keletkezésének hagyományos 
elméletét, hanem más, elfogadhatóbb magyarázatok 
után néz. E. Meyer4 szerint a törzsrendszer nomádok 
kezdetleges ál lamformája s a törzsnek a közös őstől 
való leszármaztatása nem volna egyéb, mint ennek 
az ál lamformának a primitiv ember gondolkodásának 
megfelelő mythikus magyarázata. Szerinte ugyanis az 
állami kötelék, akármilyen alakban, ha még oly kezdet-
leges formában jelenik meg, az ember társadalmi 
életének legősibb szervezete. Tévedés az államot 
alkotórészeire osztani és történeti fejlődését ezen 
alkotórészek (törzsek, falvak, városok stb.) egyesülésé-
ből magyarázni. A törzsrendszer az állami élet egy 
kezdetleges a lakja; de nem abban az értelemben, 
mintha az állami élet a törzsrendszer további fejlő-
dése volna ; Meyer szerint nem a család és nem is 
a törzs adott az államnak létet, hanem megfordítva, 
a család és a törzsrendszer az állami élet jogi intéz-
ményei. És ha mégis az a nézet közkeletű, miszerint 
a törzsrendszer alapját a vérközösség képezi és így 
a törzs tagjai egy közös ős leszármazottjai, e gondolat 
nem más a primitiv ember analógián alapuló követ-

1 0"nh syrül benai híré. 
2 D->"ny:, oUç 
3 DiffiÇn syrül meharBrc. 
4 Gesch. d. Altertums^ I 1, 15 köv. 11. 

keztetésénél, aki a szociális kötelékeket ép úgy szár-
maztatja nemzésből, mint a külvilág legtöbb tárgyát. 

Ez az elmélet jelen, ultraradikális alakjában 
elfogadhatatlan. Meyer a házasság isteni intézményét 
tagadja,azembert csordaállatnak minősíti és az államot 
az ember szociális ösztönére vezeti vissza, amely 
azonban cseppet sem különböznék, más, falkákban 
élő állatfajok összetartozásának érzetétől. Azonkívül 
óriási túlzás az az állítása, hogy a törzsek közös 
őstől való származása tisztára mythos volna. Arról 
szó sincs! Az igaz, hogy sok esetben a keleti népek 
idevágó genealógiáinak semmiféle történeti alapjuk 
nincs, de a közös leszármazás lehetőségét elvitatni 
még sem lehet. Abban is igaza van, hogy az arábiai 
nomádok törzsrendszere az állami élet egyik — termé-
szetesen igen kezdetleges — formája, azonban a közös 
őstől való leszármazás eszméjét nincs jogunk minden 
adott esetben ezen kezdetleges állami élet mythikus 
magyarázatának minősíteni. Altalánositokkal e téren 
nem boldogulunk; minden konkrét eset külön tudo-
mányos vizsgálatot igényel. 

Egészen más irányban keresi Robertson Smith, 
acambridgei egyetem egykori arab-tanára, e bonyolult 
kérdés megoldását «Kinship and Mariage in Early 
Arabia» cimű hires munkájában . 

R. Smith kutatásainak kiindulási pontját a sivatag 
életének legmarkánsabb vonása képezi : a vérbosszú 
kegyetlen szokása, mint a vérközösség eszméjének 
gyakorlati megnyilatkozása. 

Ismeretes dolog, hogy milyen nagy szerepet játszik 
ez a barbár szokás nemcsak a sivatag nomád tör-
zsei között, de hozzánk aránylag közeleső vidékeken 
is. Csak nem rég olvastuk a napilapokban, hogy az 
Eszakalbániát lakó miridita törzsek esküvel meg-
fogadták, hogy a vérbosszú gyakorlásáról a jövőben 
teljesen lemondanak. Ismeretesek azok a pusztítások, 
ametyeket a vendetta Olaszország számos helyén ma-
nap is okoz. A vérbosszú végrehajtása azonban Európá-
ban egészen másként történik, mint a nomád arabok 
között. Európában a vendetta a meggyilkolt áldozat 
vérrokonainak ügye; az arab törzsek között ellenben 
a vérrokonság eszméjénél fogva a gyilkos és az áldozat 
egész törzsének a dolga. Fia a gyilkos saját törzsé-
nek valamelyik tagját küldi másvilágra, vagy rövidesen 
agyonverik, vagy pedig elmenekül és idegen törzsek 
között marad önkénytes száműzetésben. De ha a 
gyilkos idegen törzsből való, a gyilkosság ügyét nem 
csak és nem is elsősorban az áldozat vérrokonai 
teszik magukévá, hanem egész törzse, mint egy ember 
támad, de nem ám a gyilkosra csupán, hanem annak 
egész törzsére, úgy hogy amely pil lanatban a gyil-
kosság köztudomásra jut, tökéletes hadi állapot áll 
be a két törzs között, tekintet nélkül a törzs tagjai 
közös leszármazásának fokaira. 

Nyilvánvaló tehát, hogy a vérközösség és a belőle 
eredő vérrokonság nem mutat fokokat a közös ős-
től való leszármazás távolságának arányában, amint 
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azt a római jog tanította, hanem, tekintet nélkül a 
rokonság közelebbi vagy távolabbi fokára, a törzs 
összes tagjait egyforma jogokban részesíti és vala-
mennyire egyforma kötelességeket és azonos felelős-
séget hárít. Nem csoda, hogy az arab törzsek egy-
hangú története csaknem kizárólag az ilyen vér-
bosszú okozta háborúkon fordul meg. A zsidó nép 
történetének nem egy epizódja szintén a nbixa a vér-
boszú gyakorlásában bírja magyarázatát. Gondoljunk 
csak Joab-nak, Dávid generalissimusának viselt dol-
gaira I 

Robertson Smith már most így okoskodik : A vér-
közösség eszméje, amint a vérboszú gyakorlásának 
módja elárulja, a közös leszármazás gondolatából 
nem származtatható, mert különben fokai volnának. 
Tehát eredetét másutt, és pedig R. Smith szerint a sze-
miták ősvallásában, a totemizmusban kell keresnünk. 

A totem az aparroë indiánok nyelvéből átvett 
szó. Eredeti jelentése : törzs, család ; rendszerint azon-
ban valami állatot vagy növényt jelent, amely az 
egyes indián törzsek hadijelvénye és egyúttal ismer-
tető jele. A «totem» azonfelül vallásos tiszteletben is 
részesül, mert arra az állati vagy növényi lényre 
emlékeztet, amelyet a törzs ősének ismer el, azt tartva, 
hogy minden tagjának ereiben a totem gyanánt tisztelt 
lény vére folyik. E hiedelemből kifolyólag az indiá-
nok a totem fajához tartozó állatokat kímélik, húsuk-
tól tartózkodnak és, mert az ugyanazon törzshöz tar-
tozók egymást vérrokonoknak tartják, egymás között 
nem kötnek házasságot, hanem a férfiak más törzsek 
leányaival kelnek össze, a leányok pedig szintén idegen 
törzsbeli férfiakat vesznek magukhoz, anélkül azon-
ban, hogy őket a törzs hozzátartozóinak tekintenék. 
Mivel pedig így kiszemelt férjeikkel állandó családi 
életet nem folytatnak, a családfő nem az apa, hanem 
az anya; a gyermekek az anya fivéreinek oltalma alatt 
állanak és leszármazásuk nem apai, hanem anyai ágon 
számítódik. A családi élet ezt a fajtáját a tudósok 
fíachofen óta matriarchálisnak nevezik. 

R. Smith szerint a sémi népek a történelemelőtii 
korban általában, utóbb már csak elvétve szintén 
matriarchális családi viszonyok között élő totemisták 
voltak. Ervei: 1. a vérközösség eszméje, amely a 
közös őstől való leszármazás gondolatából nem szár-
maztatható, a totemista hiedelemből magától követ-
kezik. 2. A későbbi arab genealogusok, akik az egész 
arab nemzetet egyetlen ősre, Izmaelre próbálták 
visszavezetni, egyes törzsek ősei gyanánt női neveket 
sorolnak elő, ami csakis matriarchális viszonyok 
között lehetséges. 3. Strabo, Ammianus Marcellinus 
és több arab iró kifejezett tanúsága szerint egyes 

arab törzsek matriarchális társadalmi viszonyok kö-
zött éltek. 4. A vallási prostitutio, amelynek undok 
intézményével számos sémi népnél találkozunk, nem 
más, mint a régi kor asszonyközösségének a vallás 
oltalma alatt megmaradt emléke. 5. Végül a sémi 
népek vallási régiségei, isteneszméje és áldozatai 
totemista hiedelmekben birják magyarázatukat; mi-
vel pedig a polyandria és a totemizmus szorosan 
összetartoznak, fel kell tennünk, hogy az összes sze-
miták, a zsidókat sem véve ki, valaha mind tote-
misták voltak és matriarchális családi viszonyok 
között éltek. 

Ami különösen a zsidókat illeti, R. Smithnek 
Engert, bajor katholikus pap személyében akadt kö-
vetője, aki mint a hírhedt «XIX. Jahrhundert» szer-
kesztője evezett bele a modernizmus vizeibe és vég-
tére az egyházzal nyíltan szakítva, protestánssá lőn. 
Engert R. Smith nyomán az Ószövetség nem egy 
helyén matriarchális jogi intézmények és szokások 
nyomait véli feltalálni. A fontosabbakat azonnal elő 
is soroljuk. A Szentírásban is megmaradt a vérroko-
nok kötelékének, a törzsnek jelzésére szolgáló ^ 
szó : Sámuel I 181S in = egy régi glossa szerint 
nnsT^a rokonság (a törzs albeosztása). Vele rokon a 
Nu. 3241-ben előforduló T>ï£ rvnn Ja'ir sátorfalvai. 
Matriarchális eredetre vallana a különben anyát je-
lentő nx szó Sámuel II 2019-ben, ahol metropolist 
jelent. (Ozeás 45-ben a szöveg homályos). 

Minthogy a matriarchális társadalom anyai le-
származáson alapszik, a DtT) ( = anyaméh) rokoni 
köteléket jelent. V. ö. Amosz nnir írom = he 
burst the bonds of kinship (R. Smith, Mariage a. 
kinship 32.). Hasonlóképen i;cn"on (Jóbnál 1917) Smith 
szerint sons of my womb = törzsem. 

Matriarchális eredetű volna az a szokás is, hogy 
a Genesis régibb forrásmüvei, a Jahvista és az Elo-
hista krónikatöredékek, szerint a gyermek nevét az 
anya határozza meg (Éva Káinét, Rebekka Izsákét, 
Jákob feleségei saját gyermekeikét), valamint az is, 
hogy zsidó szokás szerint a menyasszony a nászéjt 
külön e célra felállított sátorban (nsrç) tölti és hogy 
a héber nyelv az actus marítatis-t rnbx xis üngredi 
ad earn» szavakkal fejezi ki. 

R. Smith hivatkozik Simson filiszteus feleségé-
nek esetére, akit férje apósánál hagyott, Lábán fel-
háborodására, hogy Jákob az ő leányait el akarta 
lopni, Ábrahám és Sára féltestvérek házasságára, 
amelynek megengedett volta matriarchális gondol-
kodásmódot tételez fel, amennyiben matriarchális 
viszonyok között a rokonság fokait az anyai és nem 
az apai leszármazás szerint számították. 
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R. Smith arra is hivatkozik, hogy a Sámuel 
könyvének tanúsága szerint az özvegy birása jogol 
ad a férj hagyatékára, és hogy elhunyt fejedelmek 
özvegyeit nyilt és titkos trónpretendensek szivesen 
vették feleségül, hogy ilyen úton-módon a trónhoz 
való igényeiket biztosítsák. Ez volna a magyarázata, 
hogy Isboseth megneheztel Abnër-re, Said egykori had-
vezérére, Rispah, Saul özvegységrejutott concubiná-ja 
miatt, akit Abnêr feleségül vett ; hogy Absalöm Dávid 
háremét meggyalázza, hogy Salamon ellenfele, Ado-
niah, annyira ragaszkodik Abisag-nak, az öreg Dávid 
leányfeleségének elvételéhez. 

R. Smith érvelése első tekintetre látszólagos sza-
batossága miatt erősen megkapó. Bizonyítékait olyan 
ügyesen csoportosítja, következtetéseit oly meglepő 
biztonsággal vonja le, mintha valami számtani tételt 
demonstrálna. Nem hiába volt egykor a mathesis 
professzora. De ez mind csak látszat. Összes érvei, 
még akkor is, ha bizonyító erejüket egészen elismer-
nők — ehhez pedig sok szó fér — legfeljebb annyit 
bizonyítanak, hogy a történeti időben egyes sémi 
törzsek tényleg polyandriában éltek. De hogy a szemi-
ták általában egykor totemisták lettek volna és 
polyandriában éltek, továbbá hogy matriarchális 
családjogi intézményeik totemista vallásukban birta 
alapját, amint talán más alkalommal ki lógjuk fej-
teni, egyszerű feltevés, amelyet R. Smith a rendelke-
zésére álló archaeologiai anyag célzatos csoportosí-
tásával legfeljebb tetszetőssé tud tenni, de komolyan 
bebizonyítani egyáltalában nem képes. 

Ami pedig a zsidókat illeti, ha R. Smith és En-
gert érveit alaposan szemügyre vesszük, legott látjuk, 
hogy bizonyítóerejük jóformán semmi. A törzsek 
különböző elnevezéséből csak annyi következik, hogy 
a régi zsidók a törzsrendszer alapjának a közös le-
származást tekintették. Ami különösen a a m (anya-
méh) és •jua (uterus) szavakat illeti törzset jelentő 
értelmükben, ne felejtsük el, hogy a fővárost mi is 
metropolisnak nevezzük, hogy anyaegyházakról, anya-
földről stb. beszélünk, dacára annak, hogy patriar-
chális életviszonyok között élünk. 

A biblia ugyan nem egy esetet említ, hogy az 
újszülött gyermek nevét nem az apa, hanem az anya 
határozta meg, az is bizonyos, hogy Zaplctat-nak az a 
magyarázata, miszerint az anya közelebb áll gyermeké-
hez s azért ad neki nevet, vajmi gyenge, de abban telje-
sen igaza van, hogy a névadás nem bizonyíték a ma-
triarchátus mellett, mert a modern beduinoknál viszont 
az a szokás dívik, hogy az újszülött nevét valamelyik 
nagybácsi határozza meg, azonfelül Janssen említ olyan 
esetet is, amikor a gyerek anyjától kapta nevét. 

A nászsátort illetőleg jegyezzük meg jól, hogy 
az egész parádé, amely matriarchális eredetre ma-
gában véve nem vall; mert pedig az asszonyok 
régente is a sátor alatt elkülönített fülkében laktak, 
az asszonyhoz való «belépés» patriarchális családi 
viszonyok között is magától értetődő kifejezés. 

A R. Smith többi érveit illetőleg nem szabad 
felednünk, hogy a keleti szemiták a Hammurapi -
kódex tanúsága szerint patriarchális családi viszo-
nyok között éltek, és hogy házasságjogi intézményeik 
a zsidókéhoz rendkívül hasonlítottak. Igy pl. a Ham. 
Codex megengedi, hogy ha a nő magtalan, a férfi 
másodfeleséget vehessen, de ha az asszony maga ad 
férjének másodfeleséget, a férjnek nem szabad «szivé-
nek feleségét» — ha véletlenül volna a házhoz 
hoznia. Ugyanígy tesz Sára Hágárral, Ráhel Bilhával és 
Lêâh Lilphával. Már a pátriárkák élnek többnejű-
ségben : de hogyan képzeljük el a zsidóknál gyakori 
polygamiát matriarchális életviszonyokkal kombi-
nálva ? Gid'ôn-nak sok felesége volt, Elkänänak 
kettő. Hogyan lett volna lehetséges, hogy egy férfi 
több törzsbe házasodik bele egyszerre, amellett pedig 
állandó házaséletet folytat nejeivel, amint azt például 
Elkänä esetében biztosan tud juk? Igaz, hogy akad-
nak kivételes esetek is, de ezeket a kivételes esete-
ket a matriarchális elmélet éppen nem magyarázza 
meg; az adott esetek kivételes helyzetből kifolyólag 
állottak elő, és ha magyarázatukra kerül a sor, semmi 
esetre sem szabad oly elmélethez fordulnunk ta-
nácsért, amely az illető kor szokásaival homlok-
egyenest ellenkezik. 

Igy például Rispah, Absalöm és Abisag ese-
tei csak annyit bizonyítanak, hogy a zsidók né-
zete szerint a fejedelem özvegyének a keze második 
férjének bizonyos igényeket biztosit. Ami különösen 
Abisag esetét illeti, tudjuk, hogy Abisag csak névleg 
volt Dávid neje, a valóságban leány maradt ; közötte 
tehát és mostohafia, Adoniah között a házasság nem 
lett volna lehetetlen, és amint Salamon felháborodása 
mutatja, Adoniah presztízsét ez a házasság nagyon 
emelte volna. Csakhogy ebben az esetben udvari 
fondorlatokról van szó, nem pedig matriarchátusról. 
Achitophel tanácsára Absalöm meggyalázta Dávid 
háremét ; tudjuk azonban miért : ezzel csak az egész 
világnak tudtára akarta adni, hogy apjával végleg 
szakított. Egyébként ilyesmi a perzsáknál is elő-
fordult, amint azt Herodotosnál olvasható Pseudo-
Smerdis története tanúsítja. 

Engert pláne még a levirátus intézményét is a 
matriarchális családjogból származtatja. Hát bizony 
ez erőltetett feltevés, amelynek semmi alapja sincs. 
A levirátus t. i. abban állt, hogy ha egy csa-
ládban a legidősebb testvér meghalt, korban legkö-
zelebbi testvérének kellett az özvegyet elvennie és 
testvére «házát felépítenie», ami úgy történt, hogy a 
házasság első gyümölcse az elhunyt testvér nevének 
és vagyonának örökösévé lőn. E bizarr szokás alap-
gondolata nyilván az, hogy az özvegy a halott férj 
hagyatékához tartozik s azért a legközelebbi rokon — 
a férfi öccsének — örökségét képezi. Világos tehát, 
hogy a levirátus tisztára patriarchális családjogban 
bírja alapját, amint különben némi kertelés után 
Engert is beismeri : «Wohl müssen ihre (t. i. der 
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Leviratsehe) socialen Grundlagen in der Epoche der 
Hausgenossenschaften, in der Zeit des Übergangs 
zum Patriarchat gesucht werden, wo es für den 
Mann das grösste Unglück war sohnlos zu sterben.» 
Mintha bizony a magtalanságot csak abban az «át-
meneti» időben tartották volna szerencsétlenségnek! 

Jaussen említi, hogy egy mádábai görögkeleti 
matróna egyetlen fiának halála után maga beszélte 
rá férjét, hozzon fiatal nőt a házhoz, mert neki már 
nem lehet gyermeke. A szülői ösztön, a gyermek 
vágya oly mélyen, kiirthatlanul szunnyad a nomád 
kebelében, hogy hamarább szakad el hitétől, vallá-
sától, mintsem lemondjon az apaság vagy anyaság 
boldogító érzéséről ! 

A törzsfők. 

Békés viszonyok között a nomád családfő azt 
teszi, amit jónak lát. Szabadsága korlátlan. Elvben 
legalább az. A gyakorlatban — persze — nem kö-
vetheti szabadon nomád hajlamait. Mert ne gondol-
juk, hogy Arábia nagy sivatagja egészen bitang 
jószág, avagy az összes törzsek közös tulajdona. Szó 
sincs róla! Minden törzsnek megvannak a maga 
legelői és kútjai, és aki határaikat átlépi, szomszédjai 
támadásának feszi ki magát. De még «odahaza» sincs 
teljes biztonságban. Minden nomád kapzsi. A tulaj-
donjogot csakis saját hozzátartozóival, vagy mond-
juk inkább, saját törzsbelieivel szemben tiszteli; 
idegenekkel, más törzs tagjaival szemben erkölcsi 
kötelességeket nem igen ismer s ép azért, lia szerét 
teheti, tüstént rablóvá vedlik át. Szomszédainak 
marhaállománya folyton izgatja hírvágyát és meg-
dézsmálásuk végett rablóhadjáratokat, ghazu-kat, vagy, 
ahogy az algíri franciák elferdítve mondják, razziá-
kat rendez. 

Ezek a ghazu-k ősrégi időktől fogva megtanítot-
ták az arabot, hogy l'union c'est la force, egységben 
az erő. Mivel pedig akár a védekezéshez, akár a 
támadáshoz egységes vezetés kell, a nomád törzsek 
is, ámbár urat maguk felett nem igen ismernek el, 
meghajolnak a kényszerűség előtt és a törzs vala-
melyik kiváló tagját ismerik el fejüknek. Az ilyen 
törzsfőnök neve manapság seih «vén», hébe-
rül artos vagy tÄt'i. Hogy valaki seih legyen, négy tulajdon-
ságra van szüksége : 1. nagylelkűségre, azaz vendég-

szeretetre, 2. gazdagságra, mert a «nagylelkűséget» 
vagyon nélkül nem lehet gyakorolni, 3. okosságra, 
hogy népe ügyeit vezetni tudja, végül pedig 4. né-
pes családra, hogy szavának érvényt tudjon szerezni. 

A seih hatalma békében vajmi csekély. Sátra a 
törzs parlamentje; ott gyűlnek össze naponkint a 
törzs vénei, vezető emberei, megbeszélik a felmerülő 
ügyeket, a törzset fenyegető támadásokat stb., ítél-
keznek a peres felek között, megállapítják a törzs 
legközelebbi útját és irányát. A seih adót nem szed-
het és semmiféle felségjogokat nem gyakorolhat. 
Most már értjük, mi volt a sémi «melek», király, 
voltaképen. A szó voltaképen nem uralkodót, hanem 
tanácsadót jelent. Látnivaló tehát, hogy a sémi né-
pek között a királyi hatalom a törzsfőnök szerény jog-
körével vette kezdetét. 

Annál nagyobb hatalma háború idejében, külö-
nösen vérbosszúból eredő támadások avagy védelmi 
harcok alkalmával. Ilyenkor a seih a törzs lelke. 
A támadást vezeti, a védelmet szervezi. Ha azonbíin 
a veszedelem elmúlt, s a törzs visszatér rendes tar-
tózkodási helyére, a seih visszasülyed a primus inter 
pares szerény sorába. 

Ha a peres felek felkérik, a seilj ítéletet is mond-
hat. Ha azonban a felek valamelyike az ítélettel 
megelégedve nincsen, nem kell ugyan meghajolnia, 
de akkor a törzsben nincs maradása: ki kell ván-
dorolnia. Az ítélkezés alapját a nomádok ágas-bogas 
szokásjoga képezi. 

Bírák. 

Nincs minden seih abban a szerencsés helyzet-
ben, hogy a nomádok szokásjogának skillái és charib-
disei között feltalálja magát. Ez az oka, hogy a 
nomádok között professzionátus bírákkal (Arabul 
kádi yaLj pl. « Uoï, héberül üBÍá) találkozunk. De ne 
hogy azt képzelje valaki, hogy a nomád kádi-ja 
valami intézményesen szervezett hivatalt tölt be! 
A kádi ép oly magánember, mint a törzs akármelyik 
tagja ; bírói tisztségre csakis éles elméje, józan ítélő-
képessége és a jogszokásokban való jártassága képesíti. 
Mivel pedig a kádi fiának van legtöbb alkalma apja 
oldalán a bíráskodás csinját-binját eltanulni, a tisztség 
rendesen apáról fiúra száll. Végrehajtó hatalma a 
kádi-nak természetesen nincs; ő csak itél, de nem 
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ám ingyen, hanem busás honoráriumért; az itélet 
jogerős voila a pörlekedő felek előleges megegyezésén 
múlik, akik még az itélet meghozatala előtt a kádi 
döntését magukra nézve kötelezőnek ismerik el és 
ennek jeléül kezeseket (J^-á^ kefíl) állítanak, akik 
rendszerint hatalmas befolyásos, férfiak és így az 
itélet végrehajtásáért szavatolni képesek. A kádi igaz-
ságszolgáltatása közvetlenségénél fogva gyors és rend-
kívül igazságos. A büntetés rendszerint pénzbirságból 
áll; ha a kádi testi fenyítést szab ki, az is megvált-
ható. A vérboszút is meg lehet váltani, habár az 
arab a vérdíjat (mudda Sili) restelkedve fogadja el. 
A megidézett tanuk lelkiismeretfurdalás nélkül hazud-
nak ; ha azonban valaki az eseménynél jelenlevők 
valamelyikét in flagranti tanúnak szólítja fel, avagy 
a biró bizonyos formalitások között az igazság beval-
lására esküvel kényszeríti, nincs az a nomád, aki 
hamisan merne vallani. A nomádoknak ez az autonóm 
bíráskodása sokkal igazságosabb, mint a letelepült 
felláhoké. A próféták iratai tele vannak panaszokkal 
a zsidó iudicatura bűnei miatt. 

Ghazu-főnökök. 
Említettük, hogy a törzs hadvezére rendesen a 

seih, különösen olyan esetekben, amikor a hadi állapot 
vérboszú következménye. Ha azonban a bedawi-lörzs 
rablóhadjáratra indul, ilyenkor külön vezért (^akíd 
héberül yxi?) választ. Ez dolgozza ki a ghazu tervét 
és intézi diktátori hatalommal. Ilyenek voltak a 
zsidók birái is. Typikus különösen Jefte esete, akit 
testvérei apja házából kiüldöztek, mire Tób vidékén 
félig-meddig haramia vezér szerepét játszotta. Mikor 
a gile'ádi zsidókat az ^ammoniták elnyomták, honfi-
társai hosszas tárgyalások után kasínnak választják 
meg és megbízzák az ^ammoniták ellen vezetendő 
háború intézésével. Jiftah csak azon feltétel mellett 
vállalja a vezérséget, ha honfitársai egyszer és minden-
korra seihnek (ró's = fő) ismerik el. Jellemző külön-
ben, hogy YAP bírót is jelent, valamint UBÍB (bíró) 
szabadítót. 

Szövetségek. 

Ha valamely törzs gyengének érzi magát, úgy 
segít magán, hogy egy más erősebbel lép szövetségre. 
Az ilyen szövetkezésnek többféle módja van. 1. A gyen-
gébb törzs az erősebbik kliensének nyilvánítja magát 

Ilyenkor a másik becsületbeli kötelessége a 
gyengébbet minden erejével megvédeni. 2. Egy más 
törzzsel rokoni viszonyba lép, ami úgy történik, hogy 
a vének ünnepélyesen összejönnek és egymást nagy-
nénéik fiainak ( ^ ^J) nyilvánítják, azon kölcsönös 
ígérettel, hogy egymás ellen háborút nem viselnek 
és peres ügyeiket úgy intézik el, mintha egy törzs 
tagjai volnának. 3. A gyengébb törzs a hatalmasabbik 
pártfogását évi adóval megveszi ; ilyenkor a két törzs 
«testvéri» viszonyba lép egymással s a pártfogás 
díja a hawah testvériség. 

Az ilyen szövetkezések végtelenül fontosak a 
sivatag életében. A gyengébb törzsek ugyanis magukra 
hagyatva az erősebbek martalékává lennének és 
egy-kettőre teljesen elpusztulnának. Ezek a szövetsé-
gek a törzsek hatalmát üdvösen egyensúlyozzák, 
megakadályozzák egyes rabló törzsek elhatalmaso-
dását, valamint az ököljog egyeduralmát, másrészt 
leghathatósabb biztosítékai a törzsek békés együtt-
élésének. Igy értjük meg azt is, hogyan volt lehetséges, 
hogy Ábrahám, Izsák és Jákob az ellenséges indulatú 
kanaaniták között bántatlanul járhattak és kelhettek. 
Egyszerűen az ország népeinek valamelyikével ilyen-
fajta szövetségre léptek. Kmoskő Mihály dr. 

A Mária nevét megörökítő legrégibb ke-
resztény feliratokról. „. Uözlemény. 

Szent Cyriaca coemeteriumában a következő, 
383-ból való felirat látható: 

P 
LÍVIA MARIA IN PACE V. A. XLVI 

M. V. CV. M. F. AN. XV. D. I. B I S O M . . . 

(Ez után a consuli évszám következik.) 
Livia Maria in pace vixit annos quadriginta sex, 

menses quinqne; cam marito fecit annos quindecim. 
Deposita in bisomo... Életének 46 évéből 15-öt há-
zasságban töltött el; telemét egy duplasírba tették, 
[hogy hitvesének elhalálozása után ő is oda tétessék1]. 
A felirat közepén látható monogramul, az eredeti Con-
stantin császár által látott monogrammnak egyik 
későbbi elváltozása. Alatta a görög A és Q-t látjuk. 

Úgy a Krisztus-monogramm, valamint a két betű 
alkalmazása által mintegy hitvallást fett az elköltö-
zött, amennyiben hiszi és vallja mindazt, amit az 
isteni Mester itt a földön tanított és utódai által 
reánk hagyott. 

Honorius császár, aki 395-ben lépett a trónra, 
Stilico-nak Maria nevű leányát birta feleségül, akit 
halála után ama nagy mauzóleumba temettek el, 
amelyet a császár családja számára a Szent-Péter-
bazilika mellett építtetett. V. Pál pápa uralkodása 
alatt, 1544-ben, amidőn a régi Szent-Péter-templo-
mot lebontották, hogy az újnak helyet adjanak, a 
véletlen folytán ismét napvilágra került a régi sír, 
a felirat azonban rég elmosódott úgyannyira, hogy 
az első tekintetre nem igen tudták, hogy kit is rejt 
az magában. A halott teste arany fonalakkal gazda-
gon átszőtt lepelbe volt takarva, a fejet ezenkívül 
még egy vastagabb kendő takarta. A tetem mellett 
egy ezüstből készült ládácska állott, amelyben több 
gyűrű, fülbevaló, nyakék és számos drágakövekből 
és gyöngyökből készült apró csecsebecsét találtak. 
Egy nyakon hordozható arany bulid-ban, vagy pixidá-
ban voltak a császár és császárnénak, valamint ennek 
szüleinek nevei bevésve: 

1 De Rossi: Inscript. I. No. 325. 
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az ókorban általános elterjedésnek örvendő szerencse-
kívánatokkal egyetemben.1 

A Szent-Pál-bazilika feliratgyüjteményében lát-
ható egy sírkő a 451-ik évből. A sírkő szövegének 
tanúsága szerint ez valamikor Acleodalus diakónus 
Maria nevű nejének helyét jelölte meg. Az akkor 
divatos, virágos írmodorban hálával emlékszik meg 
legelőször a felirat az elköltözöttnek gazdag erényei-
ről; továbbá a visszamaradottaknak fájdalmát is 
ecseteli és végül felemlíti, hogy Isten abbeli óhajtá-
sát is teljesítette, hogy szerettei közül senkisem halt 
előbb meg. 

L EVITA E CONIVNX SEMPER MIHI GARA MARIA 

EXITVS ILLE T W S PROSTRAV1T CORDA TVORVM 

PERPEÏVAS NORIS LACRIMAS LVCTVMQVE RELINQVENS 

CASTA GRAVIS SAPIENS SIMPLEX VENERANDA FIDELIS 

GOMPLEVIT TVA VOTA DEVS TE NAMQVE MARITVS 

TE NATI DEKLENT NEC MORS TIBI SVSTVLIT VLLVM. 

E felirat után a jólismert Krisztus-monogramm 
következik. A jelkép alatt pedig az elköltözött 

férjének sírirata következik, ez 474-ben halt meg, 
hitvesét tehát így 23 évvel élte túl.2 

Egy 510-ből való felirat töredéke így hangzik : 
HIC QVIESCIT IN PAGE M A R I A . . . 

. . . H IC QVIESCIT . . . 

Az elköltözött neve után nyomban elhalálozá-
sának éve, életkora és napja következik a szövegben. 
A második hic quiescit után pedig férjének neve kö-
vetkezik ugyanazon adatokkal.3 

Egy másik szintén csak töredékben, 512-ből reánk 
maradt epitaphium, amely valamikor Szent-Pál-ba-
zilikájában állott s amelynek szövege a Krisztus-
monogrammnak válfajával kezdődik, azt mondja, 
hogy az elköltözött nemzetes, tekintetes, asszony (ho-
nesta feminaj sírját már jó eleve maga vásárolta 
meg, amelyben előzőleg Péter nevű férjét temette el : 

MARIA H. F. COMPARAV1T SIRI LOCVM . . . 

. . . U R I QVIESCIT P E T R V S . . . 4 

Az előzőhöz hasonló módon temették el (depo-
sila) békében egy Mária nevezetű nőt, 538 decem-
ber 18-án: 

1 De Rossi: «Bull.» 1863. p. 53. 
2 De Rossi: Inscript. I. p. 331. No. 753. A rövidség ked-

véért a következő feliratoknál elhagyjuk a szokásos év-
jelöléseket. 

HIC RËQVIESCIT MARIA H. F. DP. 

IN PACE XIII. KAI.. I A N . . , 1 

Soroljunk még egynéhány hason tárgyú, de más 
lelőhelyeken talált feliratos követ, ezen leginkább ró-
mai provenienciájúak mellé, amelyeken töredékes és 
hiányos voltuk miatt az évek pontosan meg nem 
állapíthatók. Külalakjukat, technikai kidolgozásukat 
s felirataikat tanulmányozva, azonban minden ne-
hézség nélkül bátran a IV-ik és Vl-ik évszázad közti 
időre tehetjük keletkezésük idejét. 

Evekkel azelőtt találtak Észak-Olaszországban, 
Vercelli-ben egy sírkövet, amely egy előkelő család-
ból származó, hajadon emlékére készült, aki 13 éves 
korában lemondva a földi örömökről és előkelő 
környezetéről, a jelképies fátyolt felveszi isteni Mes-
terének nagyobb dicsőségére. Röviddel ezen csele-
kedete után azonban, végleg egybekelhetett Üdvözí-
tőjével. Kiváló erényeinek jutalmául, a hitközség a 
vértanuk földi maradványai mellé temették el. 

SANCTORVM GREMIIS CORPVS MARIA COMMENDAT 

CASTA GRAVIS SAPIENS CLEMENS MODERATA QVIETA 

CLARAM SVBLIMIS FVDIT QVAM PARTVS IN AVRVS 

SED PLACITVRA DEO GENERIS SVPERAVIT HONOREM 

HAEC NON MOR TALES SED VIRGINITATIS AMORF. 

AETERNOS SORTITA TOROS CHRISTIQVE PETIVIT 

PERPETVAM LVCEM NVLLO QVAE FINE TENETVR. 

TERTIVS ET DECIMVS GAVDENS HANG VIDERAT ANNVS 

COMPOSVIT CORPVS COELVM CVM LAETA PETIVIT 

TEXERAT HAEC SAGROS CASTO VELAMINE CRINES 

SED CHRISTVM FESTINA PETIT MVNDVMQVE RELIQVIT.2 

Egy IV. századból származó, s Aquileja köze-
lében talált sírládában a felirat szerint egy Aurelia 
Maria-1 temettek el szülei, akit a könyörtelen halál 
boldog vőlegényének oldala mellől ragadott el. A fel-
irat tanúsága szerint, szülei egész életükön keresztül 
gyászolták leányukat. Azon kifejezeti remény mellett, 
hogy az elköltözött példás s erényes élete folytán, 
az igazak és kiválasztottak sorába felvétetett, még 
felkérik a vértanukat is a szülők, hogy imádkozza-
nak leányukért. Az érdekes felirat különben így 
hangzik : 

AVRELIAE MARIAE 

PUELLAE VIRGINI INNOCENTISSIMAE 

SANCTE PERGENS AD IVSTOS ET ELECTOS IN PAGF. 

QVAE VIXIT ANNOS XVI MESIS V 

s U. o. I. p. 425. No. 945. 
* Ugyanott. I. p. 429. No. 937. 

1 Ugyanott. I. p. 485. No. 1064. 
2 V. ö. Bruzza : «Isrizioni Vercellesi.» pag. 316. 

ùM ' 
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DIES XVIII SPONSATA AVRELIO DA 

MATI DIEBVS XXV AVRELIANVS IREVS 

VETERANVS ET SEXTILIA PARENTES 

INFELICISSIMI FILIAE DVLCISSIMAE 

AC AMANTISSIMAE CONTRA VOTVM 

QVI DVM VIVENT HABENT 

MAGNVM DOLOREM 

MARTYRES SANCTI IN MENTE HA 

VITE MARIA(m)1 

Mária nevét megörökítő s évszámmal ellátott, 
tehát keltezett feliratos szöveget csak egyet ismerünk 
ezideig Galliából, s ez 540-ből való. Ennek szövege 
így alakul : 

IN HOC TVMOLO | REQVIESCIT | IN PACE BONA | MEMORIA 

VENERA I B E U S MARIA RKLGI | IOSA E T TIMENS | DNM QVAE 

V1XIT ANNVS PLVS | MENVS LXXXV | OBIIT IN XPO | TERSIO 

IDVS IVNIAS I ITERUM POST CONSO [ LATO JOHANNIS VIRI 

CLARISSIMI CONSO | LIS.2 

Úgy az előbb említett, valamint a következő 
galliai származású és Mária nevét megörökítő fel-
iratok hajdani tulajdonosai egytől-egyig szerzetesnők 
voltak. Ezen emlékek egyben fényes tanúbizonyságot 
tesznek arról, hogy a mai Franciaországban a Yl-ik 
század folyamán a szerzetesi életmód már a virág-
zás magas fokán állott. Ezen szerzetesek s szerzetes-
nők legnagyobb részt Nagy Szent Athanáz felhívá-
sára Alexandriából vándoroltak a IV. század folya-
mán az Arzd/i-féle üldözések elől Rómába és innen 
tovább, és így vetették meg ezen Coenobiták azon 
nagy családnak alapjait, amelyből később a tulaj-
donképeni szerzetesség fája kialakult. 
IN HOC, TVMOLO I CONDITA REQVIESCIT | IN PACE VENERANDE 

RECORDATIONS DEO SACRATA MARIA HABBAT3 STVDENI-, | 

IN DIEBVS VITAE SVAE SCIS OPERIBVS IN MANDATIS j DI 

PERSISTENS IN ELEMOSINIS OMNINO | PROMPTV MEMORIIS E T 

ORATIONIBVS SCRM VALDE DEVOTA REGOLAS MONAS | TIRII 

INSTANTISSIME OBSERVANS | VIXIT IN VIRGINITATE . . , 4 

(Ezen szöveg után az elhalálozás napja és az 
elköltözött életkora következik.) 
IN HOC TVMOLO REQVIES | CIT IN PACE BONE MEMORIAE 

MARIA RELIGIOSA . . . | QVAE VIXIT ANNVS PLVS | MINVS LX 

OBIÉT IN XPO . . . 6 

A Sivaux-i régi temetőben egy egész sereg régi ke-
reszténykori kősírládát találtak, melyek legnagyobb-
részt a Vl-ik századból valók voltak; ezeken leg-
nagyobbrészt csak az elhaltaknak nevei voltak, min-
den más közelebbi kommentár nélkül bevésve. Az 
egyiken azonban, a többiektől merően eltérőleg a 
Mária név mellett még a Krisztus-monogrammnak 
ez a £ formája van bekarcolva.6 

1 Be Rossi: «Roma sotterr.» II. pag. 19. 
2 Le Blant : «Inser, de la Gaule». II. No. 015. 
3 Abbatissa. 
i Le Blant: id. m. No. 615. 
s U. az id. m. No. 699. 
c U. az id. ni. II. p. 358. 

A bukaresti Nemzeti Muzeum értékes lapidáriu-
mában, egy nagyon kopott külsejű, görögfeliratú sír-
követ őriznek. A szöveget érdekes voltánál fogva 
közlöm : 

f EN0AAE KATAKITE MAPIA ETQN AÏO. . . 
H ITA TUP IQANNOr IIPArMA TEÏT0Ï AriOT IQANNOÏ 

-j- 'EvfráSe xaiáxiTE Mapia stöv Súo ... 
ÍHjyáxrjp Twávvou TtpayjjiaTeuTOU (xoO)áyíou 'Iwavvou. 
Itt Mária fekszik, aki két éves volt, (két éves 

korban) és aki Jánosnak leánya vala annak, aki Szent 
János gondnoka (az illető egyház, vagy templom 
vagyonának) volt.1 

f TAd>OC MAPIAC AQAEKAETOÏC KAI PAPeENOÏ 
AYTH KA0APA ÏIIAPXOrCA KAI TH WrXH KAI TOIC 

TPOIIOIC 
KAI EriIPEIIQC TON BION AIATEAE2A2A 

TH TH AEAÍ2KEN THN KONIN TOT CQMATOC 
XPI2TQ j TQ j OEÍ21 TAC IKECIAG ! QC | E DI [ A El j Ol'GA 

A tizenkétéves Máriának, a szűznek sírja ez. 
Tiszta lélekkel, tiszta erkölcsökkel, Istennek tetsző 
módon élve andalgott itt és adta vissza porhüvelyét 
a földnek, míg Krisztusnak, az Istennek, akihez egész 
életén keresztül folyton könyörgött (lelkét adá oda), 
hogy örökké élhessen.2 

Az eddig felsorolt és Mária nevét megörökítő 
feliratokhoz még csak igen kevesek jöhetnek tekin-
tetbe, meri bizony nem sokat sikerült eddig találni. 
Franz Xaver Kraus, a kiváló német professzornak 
sem sikerült egyetlen sírkövet sem felfedeznie észak-
európai kutatásai alkalmával, (V. ö. Inschriften der 
Rheinlande»), amelyeken az elköltözött, vagy szoro-
sabb-távolabb hozzátartozói e nevet viselték volna. 

Az ókeresztény epitáfiumokon igen ritkán sze-
repelnek oly nevek, amelyek az ó- vagy az újszövet-
ségi Szentírásból vétettek volna. Még a leggyakoribb 
ezek közül a Mária név, bár ezt is csak elvétve, itt-
ott sikerült felfedezni. A krisztianizált család leg-
többször megtartotta őseinek törzsnevét s csak meg-
különböztetésül használt még a különféle keresztény 
fogalmak köréből merített új nevet, például Renata, 
Redempta, Adeodata, Agnellus stb. Figyelemreméltó 
még különben az is, hogy e feliratok közül mennyi 
ment veszendőbe s mily sok ezerre rúg azon egy-
szerű loculusok száma a különféle katakombákban, 
amelyek egyáltalában semmiféle feliratokkal sincse-
nek megörökítve. Már alexandriai szent Dénes fel-
említi (Eusebius : Egyh. tört. VII. 25, 14.), hogy 
a hivek közül «igen sokan evangelista Szent Já-
nos-nak különös tisztelete és szeretete jeléül, amely-

1 V. ö. Az «Archäol. epigraph. Mitteilungen aus Öster-
reich.» 60 old. No. 116. Igaz ugyan, hogy a felirat első publi-
kátora a szöveg második sorában előforduló szavat igv 
MAROr olvassa. De ez teljesen téves, mert ilyen formában 
nem létezik egy görög név sem. Ez csak MAPIA lehet. 

2 V. ö. «Rulletin de correspondance hellenique.» 1889. 
évf. 309. old. 
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lyel az Üdvözítő iránta viseltetett, ezt a nevet vá-
lasztották. Szintúgy volt az a Péter és Pál nevekkel 
is. Igen sok gyermek és felnőtt őket választotta védő-
szentjévé.» 

S mindezek dacára mégis igen csekély azon fel-
iratok száma, amelyek e neveket megörökítették. Ha 
az előbb említett feljegyzés szerint a férfiak közül 
igen sokan Szent János és a többi apostoloknak 
neveit felvették 5ià trjv rcpôç exeívov àyà-Y]v xaí zo 
ftaufiâÇeiv xa: Çrp.oOv áya^rj^vac ts ôfioiwç aúxí) ßoüÄeaO-at 
bizb TOO Kuptou, úgy több mint valószínű, hogy e pél-
dát követték a nők is, és ezért a parallelizmus szem-
pontjából az Istenanyának nevét használták. 
(Folyta t juk.) Stöhr Géza Ker. János. 

ZS3 
ESZ V. K Ö N Y V K R I T I K A H Q 

ESZ 

Josephus D'Annibale : Summula theolo-
rjiae morális. Romae. Edit. V. 1908. 4. köt. 

Mikor ezen műnek első kiadása napvilágot látott, 
Ballerini S. J. a «Civiltá Cattolicá»-ban a létező 
morálisok legjobbikának nyilvánította azt. «Nos qui-
nam anctor eo praestantior sít nescimus.» 

Aki e müvet áttanulmányozza, Ballerininek nyilat-
kozatát oda fogja módosítani, hogy D'Annibale-nál 
erősebb eszű tudóst az újabb moralisták között 
tényleg alig találni, de morális tankönyv az övéhez 
fogható van elég. A könyv olvasója azonnal megérzi, 
hogy elsőrangú elme szól hozzá. D'Annibale nagy 
erővel, feltétlenül uralkodik a nagy anyagon s bámu-
latos módon a legnagyobb könnyedséggel gyúrja azt 
axiomatikus, tacitusi stilusú fejezetekbe. Quam multa! 
Quam paucis! 

Legszembeötlőbb sajátsága ezen morálisnak az 
erősen kiérezhető jogászi jelleg. Az olvasó úgy érzi, 
mintha nem morálist, hanem jogi művet olvasna, 
mégpedig a legerősebb fajtából. E jogászi jelleg sok 
dologban nyilvánul meg; így elsősorban abban, hogy 
szerzőnek főforrásai a kánonisták és a világi jogászok 
és csak azután a theologusok, még pedig sz. Tamás 
és sz. Alfonz (quia in eo et sanctitas multa, et doc-
trina multa et usus rerum permultus), továbbá Lugo 
(uno Angelico excepto, moralistarum maximus), Sua-
rez, Sanchez, Lessius etc. 

Jogászias az anyag berendezése is. Az első kötet-
ben elsősorban a személyekről szól, a jogképességről 
és cselekvőképességről, ami erkölcstudományi köny-
vekben teljesen szokatlan dolog. Csak azután tár-
gyalja az emberi cselekedeteket általában, a törvényt, 
a lelkiismeretet, a bűnt, mely traktáíus után szintén 
jogászias módon az egyházi büntetésekről szóló 
fejezetek következnek. Ezek a jogi részek a legsikerül-
tebbek. Ilyenkor érezni, hogy szerző elemében van. 
A II. kötet az erényekről szól, szintén eredeti, jogá-
szias felosztásokkal ; a III. kötet a szentségeket tárgyalja, 

legbehatóbban a házasság szentségét; a IV. kötet 
I). Mannajolinak Supplementuma, mely a D'Annibale 
halála óta megjelent pápai dekretumokal és kongre-
gációi döntvényeket tartalmazza. 

A legerősebben ott domborodik ki a jogászias 
jelleg, ahol szerző a magánjogi kérdéseket tárgyalja. 
Szerző nagy tisztelője a római jognak. «Quanti ius 
Romanum — úgymond — faciendum sit, licet intel-
ligere, nedűm ex omnium cultarum gentium ad haec 
usque tempóra ducto consensu, sed ex ipsa Roma-
norum Pontificum observantia. Hi Romanas leges 
venerandas appellant, nec aspernari posse sine delicto 
et ne latum quidem unguem(I) ab eis recedendum, 
paucis exceptis. Quid quod vel ipse Apostolus ad hoc 
ius interdum provocare videtur?» Hogy a keresz-
ténység ezt a pogány római jogot sok pontban meg-
szelídítette, szerző is jól tudja, de azért főleg a 
tulajdonjogról szóló fejtegetéseiben több helyütt kiérez-
hető a római felfogásnak keménysége. A modern 
jogok közül az olaszt és a franciát tartja szem előtl, 
azért a mi felfogásunkból, mely inkább a germán 
szellemmel rokon, eltávolodik. 

Et nunc venio ad fortissimum. Hogy D'Annibale 
inkább jogász, mint moralista, legfőképen abból az 
álláspontból tűnik ki, melyet a morális rendszer nagy 
és nehéz kérdésében elfoglal. Ö t. i. az egyház által 
el nem vetett rendszerek közül egyikhez sem csatla-
kozik, nevezetesen sem az aequi-, sem a mérsékelt 
probabilismushoz. Neki saját, mégpedig teljesen jogászi 
rendszere van, melyet «possessionismus»nak lehetne 
nevezni. Ugyanis ő az összes morális kérdésekre 
alkalmazza a iusnak ismert elvét : in dubio melior 
est conditio possidentis. Ezáltal úgy különbözteti 
meg magát a probabilismustól, hogy ennek elvét olt, 
ahol a törvény magyarázatáról és megszűntéről merül-
nek fel kételyek, nem alkalmazza ; az aequiproba-
bilismustól pedig abban tér el, hogy ott, aboi a 
törvénynek létezése van kérdésben, megelégszik a 
komoly valószínűséggel, ahogy a mérsékeli probabi-
lismus teszi. 

D'Annibale, úgy látszik, megfeledkezik arról, hogy 
a «princípium possessionis» nyújtotta előnynek szük-
séges feltétele a birtoklás bizonyossága és a jóhisze-
műség; nem vette észre, hogy a törvénynél és az 
erkölcsi kötelességnél a possessio nem jelenthet mást, 
mint létezést, s így ha kétséges lesz a létezés, kétsé-
gessé válik a possessio is. Minden moralista tudja, 
hogy a possessio elvének, mely a kölcsönös igazsá-
gosság szűkebb körében jó szolgálatokat tesz, a benső 
forum összes kérdéseire való egyszerű alkalmazása 
nagy felületesség. D'Annibaleban a jogász teljesen 
legyűrte a moralistát. 

Főleg ezért; de aztán homályos tömörsége miatt 
(brevis esse volo, obscurus fio,... de mennyire obscu-
rus!) tanulóknak, kezdőknek kezébe nem való. A tanár 
természetesen nagy haszonnal forgathatja. 

Jehlicska Ferenc dr. 
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Johannes Sinil : De daenioniacis in histó-
ria evangelica. Romae 1913. XXIV. 590. Ára 6 lira. 

A XX. század gyermeke nagyon kényes. Vannak 
szavak, nevek, melyeknek puszta említése is idegessé 
teszi. S a modern tudósok gondoskodnak is a szótár 
reviziójáról. A destruktiv kritika megváltoztatja a 
fogalmakat; a hitetlenség tovább megy: egyszerűen 
töröl oly fogalmakat, melyek elveivel ellentétben 
állanak. Ilyen kitörölt fogalom és név az ördög neve. 
Említése valóban legtöbbször «ein mitleidiges Achsel-
zucken oder ein höhnisches Lächeln»-nel jár a 
modern irány híveinél. Hiszen tudósaik kimutatták, 
hogy e tévhitet az egyház terjesztette, tévesen magya-
rázván az erről szóló szentírási helyeket. Mert amit 
a Szentírás az ördög hatásainak mond, nem egyéb, 
mint különféle idegbaj és Jézus is nem ördögöket 
űzött ki, hanem csupán idegbajosokat gyógyított, 
mint a psychiatriának valóban tapasztalt mestere. 

E téves tanok ellen emel óvást szerzőnk hatalmas 
munkájában. Mindenek előtt megismertet e kérdés 
irodalmi múltjával, kivált a mult századbeli raciona-
listákkal és protestánsokkal, akik e téren feltűntek. 
Azután az ördögmegszállás belső és külső lehetőségét 
mutatja ki, annak természetéről és hatásairól tárgyal, 
megmutatván egyúttal, miért tapasztalni bizonyos 
hasonlóságot az ördögmegszállás jelenségei és az 
idegbajok különböző megnyilatkozásai között. A követ-
kező fejezetben széles tudással adja elő az ördögtant 
a Krisztus előtti időkben. Sorban vonultatja fel a 
zsidókat, a babyloniaiakat, perzsákat és görögöket, 
megszólaltatva a szent könyveket ép úgy, mint az 
apokrifeket és profánokat, a Talmudot és a payruso-
kat. Az V. fejezetben Krisztus isteni tanát adja elő 
az evangéliumok alapján. Itt kritikusból apologéta 
válik, aki acélpengével küzd ugyan, de higgadt, nyugodt 
modorban osztja halálos vágásait az ellenfelek felü-
letes állításaira. Krisztus nem tévedett, Krisztus nem 
alkalmazkodott kortársainak téves felfogásaihoz. Éle-
sen vonja meg az elválasztó vonalat az ördögmeg-
szállás, illetve ennek meggyógyítása, és a hysteria, 
hypnosis és suggestio között. 

A könyv II. része részletesen foglalkozik négy 
evangéliumi ördögmegszállással : a kafarnaumi zsina-
gógában történt esettel (Mk 1, 21—28.), a Gerasa vagy 
Gadara melletti esettel (Mt 8, 28—34.), mely szerzőnk 
szerint tulajdonképen a galileai tenger keleti partjának 
déli részén történt, a kánaáni asszony leányának 
esetével (Mt 15,21—28.)és végre a holdkóros fiú esetével 
(Mt 17, 14—21.), kit a hitben nem elég erős tanítvá-
nyok nem birtak meggyógyítani. 

Szerző e művét mint a római biblikus intézet 
hallgatója írta s ennek alapján nyerte is el ott a 
«rerum biblicarum doctor» rangfokozatot. Minden 
lapja széleskörű olvasottságáról, alapos szakképzett-
ségéről tanúskodik. Oly irodalmi apparatussal dol-
gozik, minővel csak olyan rendelkezhetik, aki a keleti 

és klasszikus nyelveken kívül a modern nyelveket 
is beszéli, s akinek azonkívül oly gazdag szakkönyvtár 
áll rendelkezésére, minővel az Institutum biblicum 
bir. Mindemez előnyökhöz hozzáadandó szerzőnknek 
vasszorgalma, aki minden legkisebb adatnak utána 
jár és minden legcsekélyebb megjegyzést figyelemre 
méltat. Az Institutum biblicum valóban igen előnyö-
sen mutatkozik be szerzőnk művében. Vivant se-
quentes! Babura László dr. 

VI. KATHOLIKUS VILÁGSZEMLE 

Olaszország. 
Az udine-i érsek beszéde a pápa szuveréni-

t á s á r ó l . Az általunk már jelzett milano-i szociális hetet 
nov. 30-án nyitotta meg Ferrari biboros-érsek a S. 
Ambrogio bazilikában megtartott «Veni Creator»-ral, 
amelyen a kongresszus tagjai, élükön Rossi udine-i érsek-
kel és Delia Torre gróffal, az olasz kath. népszövetség 
elnökével, testületileg résztvettek. 

A kongresszus megnyitó beszédét Pericoli commen-
datore, az olasz kath. ifjúsági szövetség elnöke tartotta, 
aki üdvözölte Ferrari bíboros-érseket, majd kifejtette 
a kongresszus célját és ez : az ifjabb olasz generációt 
megismertetni a szociális élettel és a nemzeti élet leg-
fontosabb problémáinak megoldásával. Az idei szociális 
héten nem akarnak a szerteágazó részletkérdésekbe 
bocsátkozni, hanem «az olasz katholikusokat legvitáli-
sabban érdeklő fő elvi kérdéssel akarnak foglalkozni, 
hogy eloszlatva a kétértelműséget, visszaállíthassák az 
állammal szemben az ő törekvéseik teljes törvényességét, 
meghazudtolják a nemzet színe előtt a hazug vádakat, 
hangsúlyozva a polgárok lelkiismerete előtt egy hivő 
népnek ahhoz való jogát, hogy követelhessék a közélet 
minden ágában a vallás elismertetését és az egyház 
hivatásának tiszteletben tartását, amely az állam hiva-
tásával sohasem lehet ellentétben vagy annak útjában, 
hanem azzal szövetkeznie kell és azt kiegészítenie, erő-
sítenie és könnyítenie. Ezen kongresszus fontosságát 
emeli a felvett kérdés fontossága, időszerűsége és a 
helynek megfelelő volta.» 

Ferrari biboros köszönő szavai után Rossi udine-i 
érsek beszélt a Konstantin-jubileumról és az egyház 
szabadságáról. A Konstantin-jubileum jelentősége — az 
érsek szerint — az egyház szabadságának megadásában 
áll, mely több volt a tolerantia-nál, bár még nem tette 
azonnal államvallássá a keresztény vallást, de minden-
esetre elismerte az egyházat, mint szabad, önálló és 
független testületet. Itt szónok rátért az egyház és állam 
viszonyának jogfilozófiai illusztrálására, — szembe-
helyezkedve az állami jog és állami szuverénitás kizáró-
lagosságával — és egészen világos vonatkozással a leg-
utóbbi királyi trónbeszédre kifejtette, hogy az állam szuve-
renitásához nem férhet ugyan szó és ahhoz sem, hogy 
az állam a polgárok összességének képviselője, de van 
minden egyes polgárban mégis valami, ami nem tartozik 
az állam illetékessége és szuverenitása alá és ami épen 
ezért a «date Caesari, quae sunt Caesaris, Deo, quae 
sunt Deo» szerint egyedül az egyház szuverenitása alá 
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tartozik. És a mai állani erre a dologra ki akarja terjeszteni 
kezét, m í g N . Konstantin, némely túlkapásaitól eltekintve, 
az egyház és az állam hatásköreit nem tévesztette össze. 

Rossi érsek ezután előadta, hogy az előző fejtegetések 
elvezetnek a pápa függetlenségének főbb alapelveire is, 
mert az egyház szabadsága elválaszthatatlan a pápáétól. 
És a pápa szabadságára nézve ezeket állapítja meg: 
1. A pápa szabadságának valóságosnak és hatályosnak, 
nem képzeletinek kell lennie ; ehhez nem elég a szuverén 
cím és rang, hanem valódi autonómiának kell lennie. 
2. A pápa szabadságát kétségtelen és megtámadhatatlan 
módon kell biztosítani, mert szellemi és egyetemes 
hatalom ; hogy a pápának ilyen függetlensége legyen, 
az erdeke minden államnak, amelynek kath. lakosai 
vannak. 3. A pápa szabadságának teljesnek és befejezett-
nek kell lennie, az ő hivatásának minden ágában. 4. Nem 
ideiglenesnek, hanem állandónak és elidegeníthetetlennek 
kell lennie. 5. Nemzetközi kezesség és garancia által 
kell támogattatnia, mert a pápa szabadsága érdekli a 
világ összes katholikusait. 

Ezer évnél hosszabb időn át — folytatta az érsek — 
a pápai állam volt ezen szabadság és függetlenség 
megvalósításának és biztosításának formája. Nem kell 
félni e kérdésnek mostani szellőztetésétől. Ha lehetett 
1870-ben erről tárgyalni de lege condenda, miért ne 
lehetne most (a garancia-törvény után) de lege lata? 
Ha az egyház helyzete ezen kérdés rendezetlensége 
miatt nem olyan, mint kellene lennie, akkor valóban 
nem okos, sem nem hazafias dolog kerülni e kérdés 
érintését. Szónok nem akar döntő szót mondani egyik 
megoldási módozatról sem, erre nincsen felhatalma-
zása sem illetékessége, de ezt a szót manapság a ke-
resztény közszellem hiánya mellett sokkal nehezebb 
is volna kimondani, mint lett volna, még nem olyan rég, 
amikor egy az olasz nemzet mult fejlődésének meg-
felelő megoldás még lehetséges lett volna. (Úgy látszik egy 
olaszországi államszövetségre gondol Rossi, a pápa 
mint római világi uralkodó elnöklete alatt, olyan hie-
rarchico-nationalis olasz federalizmusra). De manapság 
is miért ne lehessen egy másik alkalmas módozatot 
találni, ha a társadalom arculata meg is szűnt már 
keresztény lenni. De bármi legyen is a megoldás, annyi 
bizonyos, hogy a jelenlegi helyzet nem biztosítja a pápa 
szabadságának igazi, teljes megtámadhatatlanságát és 
érinthetetlenségét. A mai helyzet prekárius, amely a 
politikai pártok viszontagságaival folytonosan változ-
hat, amelyet nagyon megszorítólag értelmezhetnek, 
mint az legutóbb az «Exsequatur»-t illetőleg a garan-
cia-törvény 15. és 16. szakaszával történt, amikor is a 
«Exsequatur»-\. nem adminisztratív, hanem politikai 
jellegű intézkedésnek nyilvánították ki. Méltán mondhatta 
Bourne westminsteri érsek, hogy az ilyen garancia 
illuzórius. Szónok kívánja, hogy ha a Konstantin-jubi-
leum nem is hozza meg ezen probléma megoldását, de 
legalább siettesse azt és rázza fel és világítsa fel a lel-
keket, hogy végre az egyház és állam közt béke álljon 
helyre, amely a haza felvirágzását és nagyságát moz-
dítja elő. 

Franciaország. 
Parlamenti vita a laikus iskola védelméről . 

November 26-án ismét folytatták a laikus iskola védel-
méről szóló törvényjavaslatnak a nyári szünet által 

V" megszakított vitáját a francia kamarában. A javaslat 
14. szakaszánál felszólalt Hugot-Derville ezredes, képvi-

' selő és helytelenítette az ezen szakaszban azon szülőkre 
és más személyekre kirótt pénzbüntetést, kik a már 
egyszer az állami iskolába beiratkozott gyermekeket 
megakadályozzák az állami iskola látogatásában vagy 
ott előírt könyvek használatában : ezen szakaszhoz az 
említett képviselő azon módosítást indítványozta, hogy 

< ezzel a pénzbüntetéssel csak akkor sújthatok a szülők, 
ha ott helyben az állami iskolán kívül más iskola is 
állott a szülők rendelkezésére és így módjukban volt 
választani az iskolák közt. A képviselő ezt azzal indo-
kolta, hogy igen sok gyermeket iratnak be az állami isko-
lákba szüleik csakis azért, mert ott helyben addig más 
iskola nem volt. Hugot-Derville érdekes statisztikai ada-
tokkal is támogatta fejtegetéseit ; ezek szerint a szabad 
iskolák tanulói jelenleg az összes francia iskolásoknak 
(5.654,794) 18-6°/o-át (1.050,199) teszik ki, míg 36 év 
előtt csakis lö^ /o -ra rúgott számuk. Ez az általános 
százalékszám az egyes département-okban különféleké-
pen módosul , némelyikben emelkedik 48°/o-ig (Morbi-
han), máshol leszáll 2°/o-ig, és ez utóbbiakban az ál-
lami iskolának ezen látszólagos kizárólagossága nem a 
szülők vallásellenességében, hanem a lakók szegénysé-
gében bírja magyarázatát; bizonyítja ezt már az is, hogy 
épen ezen départament-okból került ki aránylag a leg-
több szülői tiltakozási aláirás a laikus iskola ellen. 

A kamara persze elvetette Hugot-Derville indítvá-
nyát és a szakaszt megszavazta. Azután az iskolavitát 
megszakították és a hadikölcsön tárgyalására tértek át. 

Barthou ujabb nyilatkozata a laikus iskola 
v é d e l m é r ő l . Úgy látszik, ez a kedvenc témája Barthou 
miniszterelnöknek, és azért ehhez a témához tér vissza 
minduntalan, hogy a francia kamarában másféle haszon-
talan ügyek (e héten például a milliárdnyi francia hadi-
kölcsön) sivatagában némi enyhet élvezhessen. A mult 
héten ugyanis Barthou nagy fájdalmára a laikus iskola 
nem juthatott szóhoz a francia kamarában, kapta tehát 
magát Barthou és elment a párisi laikus tanítók körébe, 
a Ligue française de l'enseignement párisi klubjának 
lakomájára és ott öntötte ki szive bánatát és adatott 
magának «hűs cseppet hű csehétől.» A «hü cseh» ez 
esetben Chassaigne-Gogon, a párisi községtanács elnöke 
volt, akit annak idején a párisi katholikusok is segí-
tettek megválasztani és aki nyíltan «liberális»-nak (nem 
«radikális») vallja magát. 

Ez a Chassaigne- Goyon a lakomán tartott felköszön-
tőjében azt állította, hogy «ha van is sok eltérés a fran-
ciák közt, mind megegyeznek abban az abszolút sem-
legességben, amelyre Barthou helyezkedett, amikor dol-
gozni akar az intellektuális és morális kultura terjesz-
tésén és általánosításán.» 

Majd Barthou-t és kormányát így aposztrofálta : 
«Az Önök laikus programja, mint azt Ön is kijelen-
tette, nem takar el semmiféle ellenséges érzületű hátsó 
gondolatot a vallások szabadsága ellen vagy a társa-
dalmi élet sokféle formáinak bármelyike e l l e n . . . Önök 
azt vélik, és én is egyetértek vele, hogy az állam kezei-
ben az iskola nem lehet az elválasztás eszköze, hanem 
ellenkezőleg a nemzeti egységé, és hogy az iskolának 
nincsen más ellensége, mint a gonoszság, a tudatlanság 
és tévely.» 
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Barthou-nak sem kellett több ; ő felszólalásában a 
laikus iskolát jelölte meg mint olyat, ami egyesíti a 
szenátorokat és képviselőket, akik más kérdésekben 
éles ellentétben állhatnak egymással, de ebben a kér-
désben, a «laikus iskola» kérdésében egyetértenek. 

«A laikus iskola az, amely legkevésbbé választ el 
bennünket. Körülötte kell a republikánusoknak csopor-
tosulni, egyesülni, egymáshoz közeledni, egymást meg-
becsülni és egymással közreműködni. Sokszor kérdezik 
tőlem elleneink, honnét van bennem a szenvedély a 
laikus iskola védelmében ? Erre azt felelhetem, hogy az 
cn szenvedélyem a védelemben mértéket tart az őszenve-
délyökkel a támadásban. Ha ők felhagynak a támadás-
sal, mi is megszűnünk védeni a laikus iskolát, de úgy 
látszik, ennek még nincs itt az ideje.» 

Majd kiemelte Chassaigne-Goyon nem remélt el-
ismerő nyilatkozatának fontosságát és biztosította őt, 
hogy jó helyen mondotta el beszédét, mert majd a jövő 
hét elején , mikor a laikus iskoláról a vitát ismét foly-
tatják, ő (Barthou) hivatkozni fog Chassaigne-nak rend-
kívül tekintélyes tanácsára, hogy szemökbe mondhassa 
a laikus iskola támadóinak, hogy: ők «a gonoszságot, a 
tudatlanságot és a tévelyt képviselik». (Vaj' elmondja-e 
ezt most bukása után ?) 

Majd a «Ligue d'enseigment» érdemeit emelte ki 
és örömmel üdvözölte a Dessoye és Ferd. Dreyfuss által 
tett azon indítványt, hogy az iskolai tankönyvek bírá-
latával megbízott département-beli bizottságokba a tan-
testületek is delegálhassanak tagokat, ami csak hasznos 
kiegészítése lesz a tankönyvek megválasztására vonat-
kozó (Barthou-féle) körrendeletnek. 

Végre Barthou (obstupescite coeli 1) kijelentette, 
hogy hajthatatlan ellensége a tanítási monopoliumnak, 
főleg azért, mert a tanítási szabadság mégis csak sza-
badság, és egy szabadság megsemmisül, amint azt el-
nyomják. (No ez igaz ! Ehhez nem is kell szillogizmus. 
Barthou megérdemelné ezért e nevet : ő a «tautologiák 
nagymestere !») De különben is, ha a szabad iskolák 
megszűnnének, akkor a katholikusok a továbbképző 
tanfolyamok («patronages postscolaires») ellen intéznek 
támadásaikat.» íme tehát Barthou is, Combes is perhor-
reszkálják az állami (laikus) iskolamonopoliumot. 

A radikál isok e l ő n y o m u l á s a B a r t h o u e l len 
é s B a r t h o u b u k á s a . A radikálisoknak nem volt elég 
a pau-i kongresszus és az ott elfogadott program, ők 
egy lépéssel tovább akartak jutni és a szövetkezett 
demokratikus pártok által támogatott Barthou ellen nyilt 
offenzívába léptek november 30-án, az e napon meg-
tartott pártlakomán, amelyen résztvettek a szenátus és 
a kamara összes radikális-párti tagjai. Ezen a pártlakomán 
Caillaux, a radikális pártvezére beszédet mondott, amely-
ben mindenek előtt támadást intézett a demokratikus 
pártszövetkezet ellen, amelynek pedig még nem régen ö 
volt az alelnöke; most az a kifogása ellene, hogy nem 
igazi republikánusokat, sőt progressistákat vettek fel a 
pártszövetkezetbe. Majd rátért Caillaux a laikus véde-
lemre és ezeket mondotta: «A thcokiatikus (radikális) 
pártnak küzdelme a modern társadalom ellen, amelyre 
felhívta a figyelmet már Jules Ferny, ma hevesebben 
dúl, mint valaha. A szeparáció-törvénnyel mi ellenfele-
iknek az általuk elérhető legnagyobb jól adtuk meg 
nekik : a szabadságot, olyant, amelyről ők maguk gyakor-

latban mutatják be, hogy mértéken felül áll. A klerikális 
pártban az uralkodás hagyománya olyan erős, hogy 
miután úrrá lettek saját otthonukban, felettünk is úrrá 
akarnak tenni». Caillaux szerint az egyház most a római 
pápa utasítására ismét igájába akarja hajtani a francia 
iskolát. «Ez ellen nem elég úgy védekezni, hogy a kleri-
kálisok túlkapásainak véget vetünk, hanem el kell 
venni a klerikálisoktól azon kiváltságokat, amelyeket a 
loi Falloux adott meg a klerikális oktatásnak.» 

«Az állam szem elöl téveszti hivatását és tekin-
télyének egy részét az egyházra ruházza, lia a szabad 
iskolák tanáraitól kevesebb tudást és pedagógiát kezdi 
meg, mint az állami iskolák tanáraitól. Az állam 
mulasztást követ el, ha nem tartja szigorú ellenőrzés 
alatt épen úgy a tanítási módszert, mint a tankönyveket. 
A mi egész pártunk erélyesen hangsúlyozza azon elhatá-
rozását, hogy a fenti célra sürgetni és követelni kell a 
törvényes intézkedéseket és fenen hangoztatni, hogy a 
nemzet ellenségeinek vakmerősége lesz a mértéke a 
mienknek, úgy, hogy ha nemzet iskolája továbbra is 
perfid fondorlatoknak és szenvedélyes támadásoknak 
lesz kitéve, akkor mi elmegyünk, a tanítás államosítá-
sáig.» (Itt a jelenlevők szűnni nem akaró tapssal ünne-
pelték Caillaux-t.) 

Majd a 32 havi katonai szolgálat helyére a 24 havi 
szolgálat visszaállítását jelentette ki Caillaux, mint a 
radikálisok követelését ; végre követelte, hogy a jöve-
delemadó hozassék be és legszigorúbban kezeltessék. 
Végre a kibékülés («apaisement») folytonos hangozta-
tását helyteleníti. 

íme Caillaux a laikus iskola védelmében már Com-
bes-en is túltette magát és csatasorba hivta a radiká-
lisokat a Barthou kormány ellen, amelyet tulmérsékelt-
nek tart. 

Világos, hogy Caillaux és pártja e program-preci-
zirozással és szigorítással a Barthou-kormány ellen tör-
lek, amelyet program nélküli kormánynak tekintenek. 

Az erőpróbát már december 1-én, az 1500 milliós 
hadikölcsönnek és a járadékadó behozatalának ellenzé-
sével kezdetlék, de itt Barthou a jobboldal segítsége 
mellett eleinte még megmenekült, mert ő is hozzájárult 
a hadikölcsönnek 1300 millióra való leszállításához, de 
mikor a kölcsön fedezésére kibocsátandó járadék meg-
adóztatását proponálta és a radikálisok (Caillaux) és 
szocialisták (Jaurès) ellenállása miatt a bizalmi kérdést 
felvetette, a radikálisok (58), radikális szocialisták (138) 
és a többi két szocialista töredék : az egyesített szocia-
listák (68), a republikánus szocialisták (25) a bizalom-
nak ellene szavaztak 290 szóval 264 ellenében, ami azon-
nal Barthou bukását idézte elő. 

Barthou bukása az antimilitárizmus és az iskolai 
radikálizinus előrenyomulását jelenti ; a kölcsön ügye 
is zátonyra került ezzel a kormányválsággal. Caillaux-ra 
jellemző, hogy régebben, pénzügyminiszter korában, 
már ő is hajlandó volt behozni a járadékkölcsön-adót, 
most pedig épen ezzel buktatta meg a Barthou-kor-
mányt, azon érveléssel, hogy az 1500 millió járadék-
kölcsönt a francia tőkések nem fogják jegyezni, lia az 
meg lesz is adóztatva. 

N a g y - B r i t a n n i a . 
A m a n c h e s t e r - i i o r d i n a y o r v a s á r n a p i s z e n t -

m i s e - h a l l g a t á s a . Már megemlékeztünk Welldon man-
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chesteri dékán támadásáról Mc Cabe, a kath. vallású új 
lordinayor ellen, aki ezentúl vasárnaponkint nem fog 
résztvenni az anglikán istentiszteleten. De most már a 
dolog másik oldalát is jelenthetjük, hogy Mc Cabe 
elhatározta, hogy ezentúl, mint protestáns elődei az 
anglikán székesegyházba mentek vasárnaponkint, ő 
vasárnaponkint a Jézus szent nevéről nevezett kath. 
főtemplomba fog vonulni a nagymise hallgatására. 

Az első alkalommal ez a templomlátogatás nagy 
ünnepélyességgel ment végbe november 23-án. Maga a 
dolog óriási feltűnést keltett, mert a reformáció óta 
lordmayor nem jött hivatalos pompával soha sem kath. 
templomba, nem is volt eddig kath. lordmayor. 

A lordmayor teljes díszben érkezett a templom elé, 
feleségének kíséretében, előtte vonultak be a jogar-vivő 
hivatalnok és a városi jegyző. A templom kapujában a 
a salford-i püspök fogadta a lordmayort világi és szer-
zetes papoktól körülvéve, kik azután körmenetben 
kisérték a lordmayort és feleségét a szentélybe felállí-
tott imazsámolyokhoz. 

A templomban a szentmisén jelen voltak a városi 
tanácsnak protestáns vallású tagjai közül is sokan, 
köztök Behrens és Porter lordok, továbbá egyéb ható-
ságok képviselői, sok városi hivatalnok és az idegen 
államok több konzulátusának tagjai. 

A szentmisét a manchesteri származású Hanton c. 
püspök, a lordmayor régi barátja, tartotta, a szentbe-
szédet pedig maga a területi püspök (Salford püspöke) 
mondotta. 

A salfordi püspök az «adolescens ! tibi dico surge» 
jeligéből kiindulva rámutatott a kath. egyháznak mise-
hallgatási vasárnapi törvényére, amelynek teljesítése e 
mai napon történelmi jelentőségű körülmények közt 
megy végbe, amiért a katholikusok nem tudnak eléggé 
hálásak lenni Istennek. Majd vázolja a manchesteri 
kath. egyháznak történetét : 1690-ben csak egy úri hölgy 
és cselédje voltak itt az egyedüli katholikusok, 1790-ben 
a chester-i anglikán püspök már 13 manchesteri kath. 
családról tud. Vallási szabadságról persze nem volt még 
szó, 1753-ban még csak egy magánlakásban jöttek össze 
szentmisére a katholikusok és őriztetni kellett a bejá-
ratot, hogy idegenek be ne toppanhassanak. Még 1771-ben 
is Talbot kath. püspököt perbe fogták itt azért, amit ma 
Hanlon püspök tesz, t. i., hogy szentmisét mert tartani. 
Ezen üldözések okozták, hogy a katholikusok vissza-
vonultak a közügyek intézésétől, még akkor is, mikor 
1791-ben a toleration act, 1829-ben pedig az emancipa-
tion act nekik a szabadságot megadta. 

A lordmayor aznap este egy másik kath. temp-
lomba ment esti istentiszteletre. 

Még felemlítjük, hogy Worcester városnak is kath. 
polgármestere van, kit immár harmadízben választottak 
meg. O is nagy ünnepélyességgel vonult a worcester-i 
St. George templomba szentmisére a mult héten. 

B e l g i u m . 
A z O l t á r i s z e n t s é g e l ő t t v a l ó t i s z t e l g é s m e g -

t a g a d á s a k a t o n a i s z o l g á l a t i v é t s é g . Ez egy kath. 
államban persze magától értődő dolog volna, mégha az 
egyes katona nem is volna katholikus; ilyen katonánál 
persze ez a tisztelgő aktus nem a belső imádásnak, 
hanem a kötelező állami szertartásnak jellegével bírna, 

amit lelkiismereti kényszer nélkül teljesíthet mindenki, 
mint teljesíteni szokott sok esetben az udvarias ember 
kötelező törvény nélkül, magától is, például, ha kör-
menettel vagy temetéssel találkozik stb. 

De persze szeparált államban, aminő Belgium is, 
ez már nem olyan világos dolog. És mégis az történi 
Belgiumban is nemrégiben, hogy egy katonát 8 napi 
áristomra ítéltek azért, mert az arra vitt Oltáriszentség 
előtt a fegyverrel való tisztelgést megtagadta. Ezen 
büntetés ügyében november 25-én egy szociálista kép-
viselő meginterpellálta de Brocqueville miniszterelnök 
hadügyminisztert, azt állítva, hogy ez a büntetés ellen-
tétben áll a belga alkotmánnyal, amely a lelkiismereti 
szabadság elvét proklamálja. 

De Brocqueville erre azt felelte, hogy az előző libe-
rális kormányok is úgy fogták fel az ezen tisztelgést 
előíró napoleoni dekrétumot (décret de Messidor, an 
XII), hogy az nincs ellentétben a belga alkotmánynak 
említett elvével; és azért azok a liberális miniszterek 
is megkövetelték a katonaságtól, hogy tisztelegjen nem-
csak az Oltáriszentség előtt, hanem a kath. püspökök 
előtt is, mihelyt székeiket elfoglalták. Azon analog 
franciaországi esetekre nézve, mikor egyes francia ka-
tonalisztek 10 évvel ezelőtt, a szerzetesek kiűzésekor, 
megtagadták a katonai felsőbbség parancsainak végre-
hajtását, azt felelte Brocqueville, hogy ő abban a hely-
zetben vagy előzőleg lemondott volna tiszti rangjáról, 
vagy ha erre ideje nem lett volna, a parancsot teljesí-
tette volna, de utólag mégis lemondott volna. 

A liberális és szociálista képviselőknek persze nem 
tetszett de Brocqueville-nek bátor válasza, de a kamara 
88 szóval 54 ellenében helyeselte azt. Tanulhatunk etlől 
a szeparált államtól. 

Svájc/.. 
I I . V i l m o s a j á n d é k a a m a r i a - e i n s i e d e l n - i 

k e g y h e l y n e k . Ezt a kegyhelyet Szt. Meinrad, más-
képen Meginrat (f 861), alapította a IX. században. Ez a 
szent állítólag a Zollern családból származott és így a 
későbbi Hohenzollem-ek őseinek családjához tartozott. 
Ezért 1861-ben, mikor a kegyhely millenáris ünne-
pét ülték meg, a Hohenzollern-ck katholikus (sváb) 
ágának tagjai életnagyságú arcképeiket kiildötték meg a 
kegyhely főapátjának, Dom Oberholzen-nek, az apátság 
díszterme részére, de megküldötte I. Vilmos porosz 
király is, valamint III. Napoléon és felesége Eugénia 
császárné is. 

Most az Univers jelenti, hogy II. Vilmos császár a 
bern-i német követ utján szintén megküldötte életnagy-
ságú arcképét az apátságnak. 

IX. K Ö N Y V S Z E M L E H Q 

Könyv az orgonáról . Sugár Viktor orgonaművész, a 
Nemzeti Zenede tanárának «Az orgona» cimű munkája a 
napokban jelen meg Pfeifer Ferdinánd könyvkereskedő cég 
(Budapest, IV., Kossuth Lajos-utca 7.) kiadásában. Magyar 
irodalmunkból ilynemű munka mindezideig teljesen hiány-
zott, úgy bogy az orgona szerkezetéről s szervi berendezésé-
ről minden érdeklődő csak idegen-nyelvű szakmunkák révén 
nyerhetett tájékozódást. Hogy ez mily hátrány volt, az aligha 
szorulhat bővebb magyarázatra. így igazi örömmel üdvözül-
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hetjük Sugár Viktor úttörő munkáját, annál is inkább, mert 
oly ember tollából ered, ki nemcsak elismert orgonaművész, 
hanem szaktekintély az orgonaépitészet technikai terén is és 
mint ilyen nemcsak nálunk, hanem a külföldön is ismertté 
tette nevét. 

A munka anyaga felöleli az orgonaépitészet múltját s 
fejlődését a legrégibb időktől napjainkig. Kimerítően ismer-
teti az összes rendszereket, behatóan tárgyalva e rendszerek 
működési módját; pneumatika, vilamosság ugyancsak gondo-
san vannak ismertetve. Továbbá terjedelmesen tárgyalja a 
regiszterek ismertetését, motorok kezelését, az orgona gon-
dozását és tervezését példák alapján. Szóval meglátszik a 
művön, miként azt az előszóban irja, hogy sok évi fáradságos 
kutatás s tanulmányozás eredménye e gondos munka, mely 
remélhetőleg a magyar zenekedvelő közönséget közelebb 
hozza a hangszerek legnemesebbikéhez, az orgonához. 

Á l l í t s u n k k a r á c s o n y l á t a gyógy í tha t a t l an betegek-
n e k . Budapesten, az Irgalom házában a szegény gyógyítha-
tatlan betegek részére, a nemesszivü adakozók áldozatkész-
ségéből karácsonyfa fog állitatni, vigaszára és örömére azon 
szenvedő szerencsétleneknek, kiket e menhelyben ápolnak. 
Az adományoknak az Irgalomházába küldéséért esedezik 
annak Főnöksége, III. ker., San-Marcó-utca 60. 

Minden küldeményt köszönettel nyugtáz a főnökség. 

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos : 
Dr. HANUY FERENC, egyet, tanár (IV., Molnár-u. 20.) 

Főmunkatárs és szerkesztő-helyettes : 
Dr. WOLKENBERG ALAJOS, egyet, tanár (IV., Váczi-u. 8 3 . ) 

Or^onaharmoiiittmokat 
mindkét rendszer szerint a legolcsóbban szállít 
Pajkr Rezső é s I s a , Budapest , 
X., Delej-utca 25. sz. (Tisztviselőtelep.) 
Árjegyzék ingyen és bérmentve. Részletfizetés engedélyezve. 
Taneröknok s lelkészeknek külön százalékengedmény. Kérjen 
árjegyzéket pianókról és pianinókról. Bérmentes szállítás 
aBBi az utolsó vasúti állomásig. •••• 

HARM0NIUM0T 
elismert legjobb gyártmányokat szállít 
Magyarország legnagyobb kangszergyára 

STO WASSER J. u"; 1& 
a javított Rákóczi-tárogató feltalálója. 

BUDAPEST, Iiánchíd-ntca 5. szám. 
Öntöház-ntca 3. szám. 

Ajánlja mindennemű, gyárában készült hangszereit, úgyszintén húrokat és hang-
szeralkatrészeket. 1 = 3 c = ] » 1 Árjegyzék díjmentesen küldetik. ^ 

HARMONIUM ES ZONGORA 
Mielőtt harmoniumot vásárolna, ne mnlassza el a 

főárjegyzékünket kérni! 
mi 

Az országban a legnagyobb választék elvá-
molt elsőrendű amerikai és németországi 
gyártmányokban kedvezményes fizetési fel-
tételek meUett minden árfelemelés nélkül. 

Képviselők kerestetnek. 
K E R B E R É S B E R L E T H 
Budapest, VU., Wesselényi-utca 53. szám. 

dusth Béla 
kárpitosmester é s 

díszí tő <«•<«• 
Budapest, VIII., Horánszky-u. 22. 

értesíti nagyérdemű rende-
lőit s a közönséget, hogy üzle-
tét az itt lelzett helyiségbe 
(kongregációi épület) helyezte 
át. Megrendeléseket leg-
gyorsabban teljesít. 

CSUHA ANDRAS szabó. 

# ** reverenda- é s c imáda-kész í tő 

Budapest, IV., Papneyelde-u, 8. sz, II. era. 18/a. 

Iparos é s nem kereskedő 
3 5 éve fennálló r.k. c ég ! 
Készít és javft i Kelyhet, ciboriumot, ol tár-
gyertyatartót, oltárlámpát, keresztet, füstölőt, 
csillárt, gyertyára és villanyra stb. Arany, ezüst 
kínaezüst, bronzból, művészies és egyszerű ki-
v i t e l b e n . Kelyhek stb. tárgyak valódi tííz-
galván aranyozása és ezUstözése Jót&llAgsal. 
Tervrajz és költségvetés díjtalanul. Mielőtt más-
hol rendelést tesz, méltóztassék egy árjegy-
zéket kérni, melyet ingyen és bérmentve küld 

Kéri nagybecsű pártfogását 

BITTNER JÁNOS 
egybázi szerek müötvöse. 

Budapest, IX., Lónyay-u. 23. 
(bejárat Czuezor-utea f.) 

A világ legjobb 
tajtékpipáit szállítja 

Grauer ífiihály 
• • • Kőbánya 9. • • • 

Ugyanitt kaphatók a legjobb 
borotvák é s hajvágógépek. 
Tessék árjegyzéket kérni. 
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ftflTïf M A V C D ETI! I A D Telefonszám : U - 2 1 . 
H K U M H I K K r U L w f Alapíttatott lS98-ban. 

szőnyeg-áruháza 
Budapest, V., Deák Ferenc-tér I. Erzsébet-tér. 
Bútorszövetek, ágy- és asztalterítők, 
függönyök, paplanok és szőnyegek 
gyári raktára. Közvetlen behozatal 

perzsa- és smyrna-szőnyegekben. 
W Árjegyzék és mintákkal kívánatra készséggel szolgálok. 

Angol börbútor- és borszék-különlegességek gyártása 
Kitüntetve a st.-louisi világkiállításon 1904. - Telefon 148—07. 

Q7IIPQ A BUDAPEST • O L U U O H . VII., Károly-körút 5/R. 

Használt bőrbútorok feldolgozásra és fes-
tésre elfogadtatnak. — Kéljen fényképes 

katalógust díjmentesen. — — Ä 
TIMTNER J. E. I0^áncie,fnfe-

ket, mindennemű cim-

k a u c s u k - és fém-
bélyegző gyáros, 

vésnöki mű-
intézet. • 

• • • • • táblákat . • • • • • 

B u d a p e s t , IV. kerület , 
Kigyó-tér 5. 

Telefon : 70 66 . szám. 

KOCH TESTVEREK 
Budapest legnagyobb 
I=I férfiruha-árubáza CD 

KÁROLY-KÖRÚT 

A főtisztelendő klérus 
nagybecsű figyelmébe ajánlja magát 

papi ruházat 

Papi felöltő S e t b T " ' K 3 6 . -

Papi felöltő L n r e t r i n s K 5 2 . -

Papi télikabát E S " K 5 6 . -

Papi havefok lája-szövetböl K 20 — 

Papi havelok téli minőség K 36.— 
Cimádák és reverendák mérték szerint 

K 70.— és 80 — 

Papi ruházatról külön ár-
o o o jegyzék o o o 
Szigorúan szabott árak min-
o den darabon láthatók o ) 

Alkalmi vételt 
ajánl szép é s finom 

B Ú T O R O K , 
perzsa 

é s csillárok -ban 
NAGY ZSIGMOND 

VI,, Lázár-utca 3. 
Bazilika közelében. (Saját ház.) 

Jegyeseknek fontos! Vételkényszer nélkül mindenkinek 
megtekintésre ajánlatos. 

Stephaneum nyomda r . t. Budapest, V I I I . ker., Szentkirályi -utca 28. szám. 
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A „RELIGIO" mélyen fisztelt Munkatársaihoz, 
Olvasóihoz és Jóakaróihoz. 

Mint a «Religio» mostani nagyérdemű tulajdonosa és szerkesztője dr. Hanuy Ferenc 
apát, egyetemi tanár, má r az előző számban közzétette, illetékesek nagy számának javalá-
sával a «Religio» és a «Hittudományi Folyóirat» 1914 kezdetétől számítva egyesülnek oly-
kép, hogy az utóbbi az előbbibe beleolvad s a közlöny címe ez lesz: 

R E L I G I O 
HITTUDOMÁNYI ÉS BÖLCSELETI FOLYÓIRAT. 

Akikhez ezek a sorok szólnak, tudják, mi volt a Religio jellege a múl tban s minő 
módosuláson ment át az utóbbi években. Régebben tú lnyomóan az egyetemes és főkép a 
magyar katholikus egyház életét és helyzetét illető eseményekkel és tervekkel foglalkozott, 
mint mondani szokás, publicistikai jellegű volt, míg a közelmúltban inkább hi t tudományivá 
lett, mer t közben az előbbi cél szolgálatára más vállalatok létesültek. 

Ámde negyedszázad óta fennáll az általam 1890 elején alapított Hittudományi Folyó-
irat, mely kezdettől fogva mind mai napig minden rovatában műveli a hi t tudományt . Még 
régebben, 1886 elején a keresztény szellemű bölcselet tudomány művelésére alapítottam a 
Bölcseleti Folyóirat-ot, ez 1906-ban, 21 évi pályafutás után, a megrendelők csekély száma 
miatt megszűnt s azóta a keresztény szellemű bölcselet tudományt is a «Hittudományi Folyó-
irat» szolgálja. 

A dolgok ily állása mellett célszerűnek látszott a «Religio» és a «Hittudományi Folyó-
irat» min t sokban megegyező két vállalat egyesítése, ami úgy mehet végbe legtermészete-
sebben, ha az egyik a másikba beleolvad. 

Mindenki elgondolhatja, hogy nekem nehezemre esik az általam alapított s kezdettől 
fogva szerkesztésemben és kiadásomban megjelenő folyóirat címétől, kivált most, épen a 25-ik 
évfolyam megkezdése előtt, megválni. Ámde a közjó az első. A történetben és érdemekben 
gazdag, 72 éves «Religio»-nak fenn kell maradnia . Másrészt két közlöny a nevezett célra, 
a mi viszonyaink között, túlsók, ennyit nem nagy és amúgy is igénybe vett olvasóközön-
ségünk fenn nem tarthat . Hogy tehát egyetlen szorosan vett h i t tudományi és bölcseleti 
folyói rat unk legyen, beleegyeztem az egyesítésbe s az engem megtisztelő ajánlatot, hogy a 
«Religio»-t mint h i t tudományi és bölcseleti folyóiratot én szerkesszem és ad jam ki, kész-
séggel és köszönettel elfogadtam. 

A «Religio» új alakjában tárgyalja első sorban a h i t tudomány minden szakjá t : a 
szentirati tudományokat , a hitvédelmet és az ágazatos hittant, az erkölcstant, egyházjogot, 
lelkipásztorkodástant s az egyházi műrégiségtannak és az egyházi művészetnek is szívesen 
ad helyet. Emellett tárgyalja a bölcseletnek mindazokat a részeit, melyek a világnézet 
megalapozására vagy kiépítésére szolgálnak. Röviden, a világnézet kérdéseinek tudományos 
tárgyalását vallja hivatásának s mint ilyen egyrészt semmikép el nem hanyagolható teriiletet 
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műve l , másrészt sa já tos hit- és bö lcse le t tudományi jel legét megtar tva , s e m m i m á s vál lalat 
te rü le tére át n e m lép. 

A «Religio» ezentúl j ú l i u s és augusz tus kivételével m i n d e n h ó n a p b a n , tehá t évenk in t 
tizszer je len ik meg, 4—C ives füze tekben . A «Hi t tudományi Folyóirat» évenk in t négyszer j e len t 
meg. Kül fö ldön k i tünö hit- és bö lcse le t tudományi közlönyök vannak , me lyek évente négy-
szer je lennek m e g ; így az i n n s b r u c k i «Zeitschrif t f ü r ka thol i sche Theologie» s a louva in i 
«Revue Néo-Scolast ique». Á m d e m á r pá r év óta sokan nyi lvání to t ták e lő t tem azt a k íván-
ságot, hogy fo lyó i ra tomat g y a k r a b b a n j e l en te s sem meg, a t u d o m á n y o s mozga lmak s i roda lmi 
je lenségek gyorsabb közlése és idősze rűbb megbeszélése végett. E n n e k a k ívánságnak a 
megrende lők csekély száma mia t t eddig n e m tehet tem eleget, mos t azonban , az eddigi két 
fo lyóira t megrende lő i r e számítva, bá torságot veszek e r r e a j e len tős vál toztatásra. 

Minden füzet h á r o m főrova tbó l fog állni. I. Ér tekezések. II. Vegyesek. III. I roda lmi 
értesí tő. Főkép a II. és III. rova tok teszik k ívána tossá a gyakor ibb megje lenés t . Az egyes 
szakokat illető mozga lmak képvise le tére kü l ön szakférf iakat fogok fe lkérni . 

Mind a h á r o m rova tban miné l tökéletesebbet és ko r sze rűbbe t k ívánok n y ú j t a n i s e 
végből fo lyó i ra tom köré , m i n t eddig is te t tem, a hit- és bö lcse le t tudomány legkiválóbb m ű -
velőit igyekszem csoportos í tani . Nevezetesen a budapes t i egyetem h i t t u d o m á n y i k a r á n a k 
egyes tagjai is készségesen ki lá tásba helyezték ér tékes köz reműködésüke t . Többi közt 
dr . Breznay Béla és dr . Dudek János t anárok , a «Religio»-nak nagy időkön át érde-
mes szerkesztői és kiadói ezentúl is kedve l t jüke t fogják b e n n e látni s j a v á r a t evékenyen 
köz reműködn i . A mos tan i lelkes szerkesztő, dr. H a n u y F e r e n c t aná r pedig, ha meg is szű-
nik k iadó és felelős szerkesztő lenni , szivesen fog a lappal ezentúl is tö rődn i és soha n e m 
szünetelő egyházjogi ku ta t á sa inak e redménye ive l a «Religio» olvasóit megörvendez te tn i . 

Úgy a «Religio», m i n t a «Hi t tudományi Folyóira t» eddigi m u n k a t á r s a i t s az összes 
e r r e h iva to t taka t ké rem, sz íveskedjenek fá radozásuk e r e d m é n y e i n e k legjavával a «Religio»-t 
m i n t i m m á r egyetlen m a g y a r ka tho l ikus h i t t u d o m á n y i és bölcseleti köz lönyt virágzásra 
ju t t a tn i . A dolgozatok szerzőit t isz te le tdí jban részes í t em; e r rő l a hozzájuk in tézendő levél-
ben szándékozom szólni. 

A «Religio» ezentúl nagy 8-adré t a l akban fog megje lenn i . Alakja és szövegtar ta lma 
nagyobb s pap í r j a is j o b b lesz, m i n t ami lyenne l a «Hi t tudományi Folyóirat» eddig meg-
je lent . Megrendelési á ra ezentúl is évi 12 korona . Ezt a dí jat az én c í m e m r e tessék bekül -
deni . E r r e a célra azok részére, akik addig nem kü ld ik be, az 1914-iki I. füzethez pós ta takarék-
pénztár i befizetési lapot fogok mel lékelni . Igen k é r e m úgy a «Religio», m i n t a «Hi t tudomány i 
Folyóira t» eddigi megrende lő i t , sz íveskedjenek m e g r e n d e l ő k ü l egytöl-egyig m i n d m e g m a r a d n i , 
m e r t csak ily fe lkaro lás mel le t t leszek képes a csekély 12 ko ronáé r t azt, ami t igérek, 
nyú j t an i . 

A «Religio» eddigi pár t fogói ta r t sák m e g i rán ta ezentúl is ha tha tós j ó indu l a tuka t . 
A rokoné rzésű saj tó szives támogatásá t is nagyon k é r e m . 
Vajha a «Religio» eddigi nagynevű szerkesztőinek mél tó u t ó d u k l ehe tnék ! 
A «Religio»-val, mely Isten országát, meg i smerésé t és tiszteletét igyekszik ter jeszteni , 

legyen ezentúl is az 0 áldása. 
Budapest , 1913. d e c e m b e r 6. 
IX., Mátyás-utca 18. Dr. Kiss János, 

egyetemi tanár. 
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TUDOMÁNYOS ÉS TÁRSADALMI KATH. HETI FOLYÓIRAT 
A BUDAPEST] EGYETEM HITTUD. KARA TÖBB TAGJÁNAK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI 

Dr. H A N U Y FERENC, EGYETEMI TANÁR. 

Megje len ik — július és augusztus hó ki-
vételével — minden szombaton reggel . 

Szerkesztőség és kiadóhivatal : 

Budapest, IV., MoJnár-u. 20. 

Előfizetési i r : egész évre K 12, félévre K 6. 
Egyes szám ára : 50 fillér. (Kapható a Szent-
István-Társulat könyvk., IV., Kecskeméti-u. 2.) 

TARTALOM. I. Vezércikk : Theologiai tanárok, theologiai tudo-
mányosság. Irta : S. — Vezércikk után : Tompa Mihály és a 
Mária-tisztelet. Lakatos Vince dr.-tól. — II. Az örök városból: 1. 
A Konstantin-jubileum záróünnepségei a lateráni bazilikában. 
2. Dalia Torre gróf a katholikusok helyzetéről és a római kérdés 
megoldásáról. 3. Oregtia bibornok halála. — III. Tudományos 
cikkek, közlemények, értekezések: 1. Intuicio. Trikál József dr.-
tól. 2. Az őskereszténység, mint vallástörténeti probléma. Martin 
Aurél dr.-tól. 3. Hol született Szent Márton püspök ? Balogh 
Albin dr.-tól. 4. A Mária nevét megörökítő legrégibb keresztény 
feliratokról. III. Stöhr Géza Ker. János-tól. — V. Könyvkritika : 
1. C. Hasért: Eine Hypothese über die Entwicklung des Men-
schen. Zubriczky Aladár dr.-tól. 2. Bílhmeyer : Wahre Gottsucher. 
Babura László dr.-tól. — 17. Katholikus Világszemle : A.) Német-
Birodalom : Az államegyházból való tömeges kilépések és az 
Evang. Bund. H.) Franciaország : Barthou-kormány után Dou-
mergue-kormány. C.) Bulgária : A bulgárok katholizálásának 
indító oka és mai állása. D.) Albánia: Az elbassan-i albán skiz-
matikusok áttérése. 

Lapunk folyó é. utolsó számai dec. 19. és 25-én 
fognak megjelenni. 

Theologiai tanárok, theologiai tudományosság. 
A Religio hosszú fennállása alatt ismételten 

szóvá tette a theologiai tanárok ügyét. A régebbi 
időktől eltekintve, csak 1906-ban bekövetkezett 
új jászületése óta is menny i magvas és alapos 
cikket közölt e tárgyban, hányszor felszólalt a 
theologiai t anárok anyagi ellátásának rendezése 
érdekében. 

Mielőtt a Religio küszöbön álló ú j a b b átalaku-
lása bekövetkeznék, engedtessék meg még egy-
szer szót emelni e nagy kérdésben, mely nem 
pusztán és nem is első sorban a theologiai taná-
rok ügye, hanem ügye a hazai theologiai tudo-
mányosságnak. 

Ilyen szempontból kezelte mindig e kérdést 
a Religio is. Mikor a theologiai tanárok anyagi 
helyzetének javítását, munká juka t megillető bér-
nek megál lapí tásá t , ál lásuknak i lyeténképen ál-
landó jellegűvé tételét sürgette, tette azt e lsősorban 
a theologiai tudományosság érdekében. Ettől el-

tekintve is jogos és igazságos ugyan a theolo-
giai t anárok anyagi ellátásának rendezését sür-
gető törekvés. De ha talán vannak, akik előtt 
profánnak, túlságos mater iá l i snak látszanék a 
kérdés ilyetén beállítása, tekintsék azt a theolo-
giai tudományossággal való összefüggésében, és 
látni fogják, mily nagyjelentőségű dolgokról 
van szó, a kath. egyház milyen életbe vágó ügye 
forog itt kockán. 

Mert valóban úgy áll a dolog, hogy a theo-
logiai t anárok anyagi helyzetétől függ a hazai 
theologiai tudományosság. Ha ők dolgoznak, van 
theologiai tudományosság , és nincs, ha nem 
dolgoznak. Nem is lehet máskép. Kitől vá r junk 
tudományos foglalkozást, i rodalmi működés t , ha 
nem azoktól, akik hivatalból kötelesek a tudo-
mányokra adni magukat , akiknek az a kenyerük, 
akik arra szánták magukat , vagy arra jelölték 
ki a körü lmények , hogy lemondva a lelkipász-
tori és egyéb munka te reken elérhető k ö n n y e b b 
és gyorsabb érvényesülés lehetőségeiről, a kated-
rához, íróasztalhoz és könyvekhez láncolják 
magukat és sokszor zúgó fejjel és égő szemek-
kel kutassanak, tanul janak, í r janak. 

Roppan t fontos ügye az egyháznak ez a 
tudományosság, vagy más szóval : az, hogy legye-
nek a theologiával élethivatásszerűen foglalkozó 
tudósai. A theologiai tudományosság révén válik 
a kathol ikus gondolat nyi lvános ha ta lommá. 
Csak akkor tud ja ura lmát az emberek szive, 
lelke, akarata felett megtar tani , ha ura lkodik 
szellemük felett. Franciaországnak dicsőséges 
szereplése a XVII. és XVIII. században a theo-
logia terén ismeretes. De m á r 1863-ban Döllin-
ger e lmondhat ta , hogy e régi dicsőség elhomá-
lyosult, a vezető szerepet Németország ragadta 
magához ; Franciaországnak nincsenek theologu-
sai, mer t nincsenek theologiai főiskolái. Azóta 
je lentékenyen megváltozott a helyzet. Kath. egye-
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temek létesültek, melyeknek keretében kiválóbb-
nál kiválóbb tudósok kezdték művelni a theolo-
giát. A kath. Franciaország büszkén muta tha t 
rá e tudósok hosszú sorára ; Albert Ehrhard 
pedig 1907-ben azt állapíthatta meg, hogy a 
jelenben a francia theologiai tudományosság 
nemcsak utolérte, de túlszárnyalta a németor-
szágit. És nem is hiányoznak a jelek, hogy a 
kath." gondolat visszaszerezve hata lmát az embe-
rek ér te lme felett, vissza fogja szerezni lelkük és 
akara tuk felett is. 

Nálunk hiányzanak a theologiával foglalkozók, 
hiányzik a theologia is. Erről a bizonyítványt kiállít-
ják maguk az események és tények. A Religio írja 
37. számában, amelyben bejelenti, hogy a Hittudo-
mányi Folyóirattal összeolvad : «Az év folyamán meg 
kellett győződnünk arról, hogy a hazai theologiai 
írói gárda mégsem elég ahhoz, hogy a theologiai 
cikkek felvételére hivatott vagy arra legalább teret 
adó folyóiratokat... akadálytalanul ellássa tárgyiértékű, 
közlésre érdemes, elsőrendű anyaggal.» Pedig ugyan-
csak nem nagy e folyóiratok száma. Theologiai isko-
lánk és bennük működő theologiai tanár volna elég. 
Honnan van már most, hogy még sincs elég író, 
hogy nincs theologiai tudományosság, hogy ilyen indo-
kolással kell theologiai lapot beszüntetni? 

Most a theologiai tanárok nem foglalkoznak 
kellőkép tudományukkal. Fájdalommal ugyan, de 
kénytelenek vagyunk ez igazságot megállapítani. Ha-
nem hozzátesszük mindjárt azt is, hogy azért nem 
foglalkoznak, mert nem foglalkozhatnak. Vannak 
theologiai intézeteink, de az egyetemi hittudományi 
kart leszámítva egyik sincs úgy szervezve, hogy ott 
igazi tudományos munka folyhatnék, egyik sincs úgy 
ellátva segédeszközökkel, hogy ott a tudományt 
előbbre vivő munkák születhetnének. Vannak taná-
raink, de a mai rendszer egyenesen és sokszor kimon-
dottan ellene van, hogy tudósokká fejlődjenek, hogy 
egész életüket a tudományoknak szenteljék. És pedig 
azért nem, mert anyagi helyzetük siralmas és mert 
nincs idejük a tudományokkal való foglalkozásra. 

Ezen a ponton ér össze a theologiai tanárok 
anyagi helyzetének és a theologiai tudományosság-
nak kérdése. Szokszor volt már erről szó e lapok 
hasábjain. Nem akarunk ismétlésekbe esni, azért csak 
odavetőleg említjük, hogy ha sem a theologiai inté-

zetek nem szerezhetik be a szükséges folyóiratokat 
és könyveket, sem a tanár nem költhet ilyen célokra, 
egyszerűen mert gyenge javadalmazásából lehetetlen, 
hogyan képzelhető akkor a vidéki szemináriumok-
ban tudományos élet és munkálkodás? Ha továbbá 
olyan gyatrán javadalmazott állás a theologiai tanár-
ság, hogyan remélhető, hogy aki belé jutott, hosszabb 
ideig fogja viselni ? Siet biz az, mihelyt teheti, olyan 
állásra jutni, mely tisztességes megélhetést biztosít 
számára, épen azért átmeneti létezési módnak tekinti 
a tanárságot, s eszébe sem jut, hogy erőlködjék, hogy 
teljes lélekkel adja magát szakmájára, hogy messzebb 
néző tervekkel foglalkozzék, hanem elvégzi dolgát 
óráról-órára azzal a gondolattal, hogy úgysem tart 
sokáig. Az egyetemről haza került s a lelkipásztor-
kodásban egy-két évet eltöltött fiatal embernek, akit 
talán tudományos ambíciók is vezetnek eleinte, jól 
esik a tanárrá történt kinevezés, örömmel fog mun-
kájához, tanul néhány esztendeig, de hamar meg-
bénítja a tehetetlenség a tudományos segédeszközök 
teljes hiánya, beszerzésük lehetetlensége, s az első 
kínálkozó alkalommal menekül plébániára. Akkor, 
amikor tulajdonképen kezdene tanárkodni. Mert az 
első 8—10 esztendő a tanulás, az előkészület ideje. 
Különösen nálunk, hol eleddig a tanárképzés érdeké-
ben semmi sem történt, hanem a katedrán kell ki-
fejlődnie a tanárnak. Utána jön másik, aki megint 
csak így jár. Ezért vannak nálunk mindig csak fia-
tal tanárok, csupa kezdő emberek, akiknek inkább 
receptív, mint produktiv a munkájuk, amikor pedig 
produkálhatnának, ott hagyják a tanári pályát. Sőt 
néha ott kell hagyniok. Tudunk esetet, hogy intéző 
körök azzal indokolták a theologiai tanárok gyarló 
anyagi ellátását, hogy annak így kell lenni, mert 
különben sohasem akarnának plébániára menni. 

Tehát a tudománnyal való haladása segédeszközök 
hiánya miatt és a theologiai tanári állás állandósága 
válik lehetetlenné az anyagi ellátás rendezetlensége 
folytán, s mindez eléggé megmagyarázza, miért nincs 
nálunk elég theologiai író és theologiai tudományos-
ság. Amit a minap elhunyt Laurin, a bécsi theologiai 
fakultás kánonjogásza, az egyházjoggal való foglalko-
záshoz mondott szükségesnek, a marsupium aureum, 
bátran kiterjeszthető az egész theologiára. 

De ismételjük, hogy erről tulajdonképen nem 
akarunk szólni. Elégszer hangoztatta mindezt már a 
Religio. Egy más körülményre akarunk rámutatni, 

ÄNGSTER JÓZSEF és FIA 
o r g o n a - é s h a r m o n i a m - g y á r , PÉCS. 

O O Alapíttatott : 1867. évben. O O 
A bpesti Bazilika nagy orgonájának épitői. 

Csak első dijakkal kitüntetve. 
Pécsi orsz, kiállításon legelső díjjal, állami aranyéremmel kitüntetve, 

Ajánlják kitűnő hangu és erős szerkezetű 
légnyomatu és elektromos berendezésű 

ORGONÁIKAT 
a legjutányosabb árak mellett, művészies 
kivitelben, o o O Raktáron kitűnő hangu 
harmoniumok minden nagyságban. 
Elektromos fujtató készülékek. Árjegyzéket kívánatra ingyen. 
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mely megakadályozza a theologiai tanárokat a tudo-
mányokkal való foglalkozásban. És ez az idő hiánya. 
Nem mintha arra eddig soha senki rá nem muta-
tott volna. Sőt nagyon emlékszünk, milyen energi-
kusan sürgette és milyen gyakran a Religioban pl. 
Dudek dr. volt szerkesztő, hogy kiki megosztatlanul 
és egész lélekkel annak a hivatalnak éljen, amelybe 
helyeztetett, de nekünk mégis úgy látszik, hogy a 
theologiai tanárokat illetőleg ez a szempont nem dom-
boríttatott ki elegendőkép. 

Tehát igenis, nem foglalkozhatnak nálunk eléggé 
szakmájukkal theologusaink, mert nincs idejük. Már 
akkor sem foglalkozhatnának igazán, ha a tanárko-
dáson kívül semmi más dolguk nem volna, abból 
az okból, mert nálunk mindenkinek két tárgyat kell 
előadnia. Tudjuk jól, hogy egyetlen fő disciplina is 
mily rengeteg terjedelmű. Egy is elég dolgot ad egy 
egész életre, ha alaposan akar benne az ember tájé-
kozódni s irodalmával megismerkedni. És nekik két 
szakmájuk van. Felváltva adják elő. Az egyik évben 
belemerülnek a soron levő tárgyba, de a másik év-
ben ki kell bontakozniok belőle és új eszmekörbe 
dolgozni bele magukat, hogy aztán megint az előb-
bire térjenek. Ezt a rendszert okvetlen megsínyli a 
tudomány. Legalább az egyik tárgynál szó sem lehet 
kutatással kapcsolatos tanításról, hanem meg kell 
elégedni a már elért eredmények egyszerű dogma-
tikus közlésével. 

De ez még a kisebbik baj. Hozzájárul ehhez az, 
hogy számtalan mellékes foglalkozásra szorítják a 
theologiai tanárokat. Néha maguk vállalkoznak. Hogy 
anyagi helyzetükön javítsanak, önként vállalnak 
órákat különféle intézetekben. Legtöbbször azonban 
hivatalból alkalmazzák őket. Társadalmi és lelkipász-
tori munkát várnak tőlük. Legfőképen mint szeminá-
riumi elöljárók szerepelnek. Sokszor az egyházmegyei 
személyzeti viszonyok, sokszor az anyagi kérdés 
teszi szükségessé az állások ilyetén halmozását, de a 
theologiai tudományosság mindenképen veszít mel-
lette. Az az amúgy is elfoglalt theologiai tanár legyen 
még prefektus, vicerektor vagy spirituális is, kisérje 
figyelemmel szakmáin kívül az aszketikus irodalmat 
is, a morálist is, képezze magát aszketikailag, terjed-
jen ki gondja a sok ezer aprólékos dologra, melyek 
pl. a spirituálissággal együttjárnak, és amellett dol-
gozzék, kutasson, írjon, művelje a theologiai tudo-
mányosságot. 

Az irodalmi munkálkodáshoz múlhatatlanul 
szükséges az elmélyedés, az eszmélkedés. Ahhoz pe-
dig idő kell. De hol vegye azt az ilyen túlterhelt 

tanár? Csakis úgy szeretheti meg a tanár szakmá-
ját, ha nem kell figyelmét százfelé forgácsolni, hanem 
ha egy pontra koncentrálhatja, ha belemélyedhet, 
anélkül, hogy minduntalan kizavarnák és másfelé 
terelnék. A lipcsei Gewandhaus díszes főbejáratának 
ez a felirata: Res severa verum gaudium. A komo-
lyan, egész lélekkel űzött foglalkozás okozhat csak 
igazi örömet. Erre nincs meg a módja az ilyen teen-
dőkkel túlhalmozott theologiai tanárnak, s épen az-
ért nem is igen ad neki örömet a tudomány, nem 
is foglalkozik vele, nem műveli azt. 

Ha e két baj : a theologiai tanárok anyagi ellá-
tásának rendezetlensége s teendőkkel való túlhalmo-
zása megszűnik, akkor és csakis akkor lehet majd 
nálunk theologiai tudományosságról beszélni, s akkor 
nem fog előfordulni, hogy egyéb okok miatt munka-
társakban való hiány miatt kell theologiai folyóiratot 
beszüntetni. S. 

Tompa Mihály és a Mária-tisztelet. A «Religio» 
37. számában Szopkó István «A hazai protestantizmus 
és a Mária-kultusz» cím alatt érdekes cikket írt, 
amelynek első részében azt mondja, hogy a protestán-
sok azelőtt bizonyos rideg álláspontot foglaltak el Jézus 
anyjával szemben, sőt a protestáns pásztorok az 
Istenanyától a legkisebb külső tiszteletet is meg-
tagadták. 

Örvendetes jelenségként közöl aztán néhány 
cikket az «Ösvény» cimű protestáns lapból. Ezekből 
a cikkekből kitűnik, hogy a mai protestáns lelkészek 
ebben a dologban bizonyos, habár még elég félénk 
közeledést mutatnak a katholicizmushoz. 

Én Szopkó cikkéhez az igazság érdekében egy 
kis pótlékot akarok csatolni. Néhány évvel ezelőtt 
foglalkoztam Tompa Mihály költészetének vallásos 
elemeivel, s hogy a költőben a papot is minél jobban 
megismerhessem, meghozattam a költőnek «Olajág» 
cimű imádságos és elmélkedő könyvét, mely a protes-
tánsok előtt ma is nagy becsben áll. 

Ezt a könyvet olvasgatva igen örvendetes fel-
fedezést tettem, jobban mondva, amit a költő sok 
költeményéből következtettem, hogy t. i. Tompa elég 
meleg vonzalommal viseltetik a katholikus egyház 
tanításaihoz, arról imádságos könyve által még job-
ban megbizonyosodtam. 

A «Női arcképek a szent könyvből» című fejezet 
negyedik részében Tabilha, Lídia, Mária és Martha 
után egész lapokat szentel az Isten anyjának, kiről 
protestáns paphoz képest, azt mondhatnám, bizonyos 

Hemopatiai gyógyintézet Asthma, köszvény, görvélykór, idült és nehéz szív-, 
gyomor-, máj-, vesebajok és súlyos idegbajok (para-
lysis, tabes, álmatlanság) gyógyítására berendezve. 

_ „ , _ „ , , 4 M . _ Bejáré betegek részére. Mérsékelt árak. Bevált, ki-Buda pest, V., Váci-koruf 18. S Z . I. = = = = = próbált kezelés ! — 
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melegséggel, bizonyos odaadó szeretettel emlékezik 
meg. 

Legyen szabad bizonyítékul egy-két szakaszt 
idéznem. «Mily magas — így kezdi a lant és biblia 
embere — és választott egyéniség volt Mária, egész 
életén kívül megtetszik már abból is : hogy ő volt 
a milliók közül az, kit az Úr azon felséges meg-
bízatással különböztetett meg: hogy fiának földi 
anyja legyen, hogy fogja kezét, vezesse lépteit s 
nevelje a gyermekség napjaiban. Anyának lenni szép, 
a Megváltó anyjának neveztetni : dicsőség és üdvösség: 
és e hivatásának a szent asszony meg is felelt.» 

Kiemeli aztán Mária szerénységét, igénytelen 
tartózkodását, a hihetetlen felett való elálmélkodását, 
szemérmét és tisztaságát, rendkívüli helyzetének át-
érzését, mely után «hálaénekre nyíltak ajkai s boldog-
nak vállá magát». Meglátja Máriát a betlehemi útban, 
az egyiptomi menekülésben. 

Rámutat buzgalmára, anyai szeretetére, örömére, 
midőn fiát szorgos kutatás után megtalálja, bizodal-
mára, «mellyel a kánai menyegzőben csodatételre 
hívja fel» szent fiát. 

Meghatja a szenvedő anya, a Mater dolorosa 
lelket verő fájdalma, «melyet szülöttének keresztfája 
alatt érzett». 

Dicséri Mária hitét és buzgalmát, melynél fogva 
«fia mennybemenetele után felkereste annak követőit, 
maga köré gyüjté tanítványait, hogy a fiú helyett 
lássák legalább az anyát, ki szive alatt s karjai közt 
hordá a Megváltót, hogy mintegy öszvekötő kapocs 
lévén személye a látott és most láthatatlan közt : 
még inkább emlékezzenek az Úrra s erősebben ragasz-
kodj anak hozzá»... 

íme, a protestáns lelkipásztor milyen katholikus 
felfogással ír az Üdvözítő szent Anyjáról, a Mater 
mediatrix, a közbenjáró Anyáról! 

Van Tompának a többek között egy gyönyörű-
séges verse, melyben költői és lelkészi pályáját, ezt a 
két szép hivatását, páratlan őszinteséggel és igazán 
megkapó színekkel ecseteli. Ebben a versben van ez 
a két sor: 

Pályám társai meg nem értenek, 
Szivök hozzám fagyos, vagy lágymeleg. 

Talán a fentebbiek után e két sor értelmét is 
világosabban látjuk, s a költő titkos fájdalmának 
igazi okára is van okunk némi következtetést vonni. 
Lehet, hogy érzelmes költői levelének e két sorát 
Pogány Karolina sem értette meg teljesen, de mi 
talán nem járunk messze az igazságtól, ha azt mond-
juk, hogy a költő lelki szenvedéseinek egyik oka az 
volt, hogy egész lénye erősen vonzódott a katholikus 
hitigazságok felé. 

A Szopkó említette Baksay Sándor és Szabolcska 
Mihály tehát csak Tompa nyomdokain járnak, mikor 
az Isten Anyjáról olyan szépen nyilatkoznak. 

Keszthely, 1913. november 30. 
Lakatos Vince dr. 

L2JL2J 
r r o II. AZ ÖRÖK VÁROSBOL 

A Konstantin-jubileum záró ünnepségei 
a lateráni bazilikában. Az általunk mult szá-
munkban jelzett módon folyt le a lateráni baziliká-
ban az 1600 éves jubileumnak záró triduum-a (dec. 
6—8.). Mind a három napon a «Salus populi Romani» 
nevű ősrégi Mária-kegykép volt köztiszteletre kitéve 
a bazilikában; ezt a képet 1904 óta, mikor a Szep-
lőtelen Fogantatás 50. évfordulóját ülték meg, most 
tették ki először köztiszteletre. Mind a három napon 
körmenetileg jöttek a római nép és a különféle ró-
mai nőszerzetek tagjai a bazilikába, hogy a jubi-
leumi búcsút elnyerjék. 

Dalia Torre gróf a katholikusok helyzeté-
ről és a római kérdés megoldásáról. December 
6-án zárták be a milanói szociális hetet, amelynek 
folyamán a felkért illusztris előadók az egyházpoli-
tikai kérdéseket világították meg. Az utolsó napon a 
záróbeszédet Dalia Torre gróf, az olasz kath. nép-
szövetség («Unione Popolare») elnöke mondotta, 
amelyben vázolta a kath. egyháznak jelenlegi hely-
zetét Olaszországban, megvilágította az egyház ellen-
ségeinek ravasz taktikáját, az állam laicitásának és 
egyedüli szuverenitásának jelszavát. Kifejtette továbbá, 
hogy az olasz katholikusok, minden rágalom dacára, 
hü fiai az olasz hazának, amelyhez minden viszon-
tagságában ragaszkodni akarnak, de nem tudják 
elgondolni, hogy az olasz állam fel ne ismerje a 
vallásnak az olasz kultúrára nézve alapvető jelentő-
ségét; amiből folyólag az olasz katholikusok szabad-
ságra tartanak igényt, és nem akarnak másodrangú 
hazafiak lenni, akiket egy szekta elvei szerint formált 
laikus állameszme nevében kiszorítsanak a közélet 
teréről. Epen ezért követelik az olasz katholikusok a 
pápa szabadságát és függetlenségét is, amely szükséges 
a pápai hivatal teljes és hatásos betöltéséhez. 

«A katholikusoknak ez a törekvése — úgymond 
Dalia Torre — nem világi avagg politikai, hanem 
léngegében vallási törekvés, tekintettel a pápa hiva-
tására, aki nemcsak hierarcha, hanem Krisztus hely-
tartója és az igazság csalhatatlan tanítója és az 
egyház által hirdetett örök életnek forrása.» 

«Es ha mint hivők, nem is engedhetünk ebből 
a lényeges alapelvből, amely szoros kapcsolatban 
áll a mi lelkiismeretszabadságunkkal, de mint pol-
gárok úgy hisszük, hogy az állam és az egyház közt 
való béke, az egyház ellenei által szított, vészthozó 
ellentétnek megoldása bármikor megtörténhetik az 
ország alkotmányos akaratából, és pedig az állani 
részéről, anélkül, hogg az állam világi szuverénitása 
bármit is veszítene általa. Ez a mi őszinte meggyő-
ződésünk és méltó óhajtásunk, és valóban méltán 
lehetnénk büszkék és boldogok, ha azon napnak haj-
nalát látnók hasadni, amelyen a mi Olaszországunk a 
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maga erejéből, kibékülvén az egyházzal, a maga 
dicsőségének koszorújába beléfüzné az őhiténekvirágát 
is, és folytatná az ő világmissióját a keresztény kul-
tura és haladás terén.» 

Majd követeli Dalia Torre gróf a szabadságot az 
egyház összes intézményeire, a szerzetesrendekre és 
az iskolai vallásoktatásra nézve. Ezután Dalia Torre 
összefoglalta a szociális hét előadásainak egész ter-
vezetét és jelezte az olasz kath. akciónak követendő 
irányát, és végre a kereszt győzelmének ékesszóló 
dicshimnuszával fejezte be beszédét. 

Mint ezekből látható, Dalia Torre gróf beszéde 
épen olyan kevéssé tartalmazza a római kérdés meg-
oldásának sürgetéséről való lemondást, mint Rossi 
udine-i érsek beszéde. A liberális lapok azonban a 
gróf beszédének fenti két, élesen megkülönböztethető 
pontját («katholikusok törekvése nem politikai, hanem 
vallási», «a béke az állam szuverénitásának sérelme 
nélkül megköthető») szándékosan összezavarták és 
úgy magyarázták (Giornale d'Italia), hogy Dalia Torre 
gróf még tovább ment Rossi udine-i érseknél is, mert 
ez csak a területi revindikációt adta fel, de még az 
európai államok által kívánta garantáltatni a pápa 
szabadságát, mig Dalia Torre gróf (így a Giornale 
d'Italia) «már ilyen külföldi beavatkozásról is lemon-
dott, és elismerte az olasz állam teljes szuverénitását 
és abbeli illetékességél, hogy maga oldja meg Olasz-
országban a vallási kérdést.» 

Az Osservatore Romano, amely mint múltkor Rossi 
beszédét, úgy most Dalia Torre beszédét minden 
észrevétel nélkül közölte, december 8. számában a 
Giornale d'Ilalia és más liberális lapoknak ezen 
kommentárjait fantasztikusoknak és alaptalanoknak 
mondja, és fenntartja magának a jogot, hogy Rossi 
és Dalia Torre gróf beszédeire majd akkor, ha az 
egész sajtó már véleményét nyilvánitandja, még ér-
demleges észrevételeket fog tenni; most csak annyit 
mond, hogy a milanói szociális hét alatt az olasz 
katholikusok az őket érdeklő kérdések tanulmányo-
zása végett jöttek össze, nem pedig azért, hogy az 
azon kérdések megoldására egyedül illetékes pápa 
dötdése elé vágjanak. 

Oreglia bibornok halála. A bíbornoki kol-
légium 85 éves dékánja, Oreglia di Santo Stefano 
Lajos, ostia-velletri-i biboros-püspök, a pápai szék 
camerlengo-ja, december 6-án meghalt Rómában. 
Vele a IX. Pius által kreált bíborosok utolsója szál-
lott sírba, a többi jelenleg élő biboros (57) mind 
vagy XIII. Leónak vagy X. Piusnak «creatura»-ja. 
Életkorra nézve nem ő voll a legidősebb bibornok, 
mert Di Pielro kúriai biboros, ki szintén 1828-ban 
született, 50 nappal idősebb Oreglia-nál. 

Oreglia bárói családból származott; tanulmá-
nyait az «Academia dei nobili ecclesiastici»-ben vé-
gezte, 1850-ben már a «Signatura Apostolica» refe-
rendáriusa lett. Majd hágai internuntius, bruxelles-i 
nuntius, végre lissabon-i nuntius lett, 1873-ban pedig 

IX. Pius a kúriába hívta meg bíborosnak; 1885 ben 
pápai camerlengo lett, 1896-ban pedig a bibornok-
kollégium dékánja; egyúttal 1884 óta kommendatá-
rius apátja volt a trefontane-i eist, «nullius» apát-
ságnak. 

X. Pius megválasztatása után 1903-ban újból 
megerősítette Oreglia-1 a pápai szék camerlengojá-
nak állásában, amely most üresedésbejött; végleges 
betöltéséig Passeritü c. antiochiai érsek, vice-camer-
lengo fogja betölteni a camerlengo-i tisztet, amely 
egy napig sem maradhat betöltetlenül, lévén a camer-
lengo a pápának pénzügyminisztere. Tudnivaló, hogy 
a pápai camerlengo a pápai szék üresedése idejében 
a pápaság vagyoni ügyeit, palotáit stb. teljhatalom-
mal kezeli; az ő feladata egyúttal megjelenni a pápa 
halála után a halálos ágynál és a pápa halálát egy 
kis fakalapács háromszori ütésével és a pápának néven-
szólításával konstatálni, amint azt Oreglia 1903-ban 
teljesítette XIII. Leo pápánál. 

A bíbornoki kollégium dékáni tisztét optio út-
ján a bibornoki ansziennitásban utána következő 
püspök-biboros : Vannutelli Szerafin dékán-helyettes, 
nagy penitenciárius nyerheti el, ha élni kíván az 
optio jogával. Vannutelli hat évvel fiatalabb és 1887 
óta biboros. 0 utána a következő négy püspök-bibo-
ros következik: Ant. Agliardi albano-i, Vine. Van-
nutelli palestrina-i, Franc. Cassetta frascati-i, Gaët. De 
Lai sabina-i püspök-bíborosok. 

III. TUDOMÁNYOS CIKKEK, e/o 
<*> <*> KÖZLEMÉNYEK, ÉRTEKEZÉSEK 

Jntuicio. 
1. Az értelem a világot megmagyarázni és fogal-

milag ábrázolni törekszik. Erre csak az ember képes, 
ő a dolgok titkainak kinyilatkoztató]a. A világ erői 
benne összpontosulnak s az ő tudatában jutnak meg-
ismerésre, átértésre. Goethe szép mondása az egész 
emberi természetre, az ember összes törekvésére 
világot vet: 

Wäre nicht das Auge sonnenhaft, 
Wie könnten wir das Licht erblicken ? 
Läge nicht in uns des Gottes eigne Kraft, 
Wie könnt' uns Göttliches entzücken? 

A természet bennünk virágzik ki, az isteni ha-
sonlóság minket hat át, hogy a természetet és Istent, 
a véges és a végtelent vágyainkban hordozzuk, meleg 
szeretettel átkaroljuk. 

Minden ember egy fényforrás; minden lélek 
ismeretlen mélységekből keletkezik és táplálkozik: 
minden embert természete ösztönöz, hogy önmagát 
kifejezze. Sajnos, hogy a legtöbb lélekben kialszik a 
mécs, kiszárad a saját mécsének olaja és más fény-
ből, más erekből táplálkozik. Pedig bármennyit kö-
szönjünk is átöröklött képességeinknek, a tűzhely és 
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iskola nevelésének, a közélet alakító hatásának, 
mindez mégsem teszi ki az egész egyént. Mi több 
vagyunk, mint a kívülről ránk rakott elemek össze-
sége; több vagyunk, mint a szülők természetének 
eredője; mi egyenként az isteni gondviselésnek és a 
természetnek új képletei, új alakjai vagyunk ! Mások 
vagyunk, mint bárki rajtunk kívül; senkivel azono-
sak nem vagyunk! 

Ép azért a világ mindannyiunkban máskép tük-
röződik. A képet tehát én máskép vetítem vissza, 
mint más. Reám sugározhatja magát az egész mult, 
befogadhatom az egész értelmi és erkölcsi világot, 
amint az a jelen kort áthatja, mégis az én világom, 
nem olyan mint a más világa ; az én felszálló gon-
dolataim, felébredt vágyaim mások, mint akárkinek 
gondolatai, érzései, erkölcsei. Hordozói vagyunk ugyan 
a múltnak és a jelennek, de az én egyéniségem mégis 
egy áldott pillanatnak gyermeke. 

Nyilvánvalóbb e tétel, ha szélesebb megvilágítást 
használunk. 

Minden nemzedék a történelemnek egy új kép-
lete! Minden nemzedék hálás a történelmi, a nagy 
irodalmi, művészi és erkölcsi hagyományok iránt, de 
minden nemzedék örül a maga elérkezett napjának, 
a maga jelenének, a természetéből fellobogó új ösz-
tönzéseknek! Egy nemzedék sem óhajt a mult szem-
fedelébe takaródzni. Azt talán ereklye gyanánt tisz-
telheti, de mégis a saját életét akarja megvalósítani, 
a saját természetrajza szerint óhaj! élni. 

IIa minden lélek egy új tűz, egy új ér, akkor 
mindenki képes lehet a világban egy eredeti csele-
kedetet végrehajtani, egy új gondolatot kidobni, egy 
új életszint bemutatni. Más az, hogy a világ észre-
veszi-e azt és jó talajra jut-e a mag! Millió termé-
keny sejt pusztul el nyomtalanul úgy a szellemi, 
mint a fizikai világban ! Millió életcsira vész el, míg 
egy csakugyan kikél. 

2.De hogyanpattan ki azigazság lelkemből? Készen 
ugrik-e elő, mint Minerva Zeusz fejéből, vagy logikai 
elmélyedések láncolata vezet elazigazsághoz.Tudunk-e 
mindig számot adni az érés folyamatáról, vagy maga 
az intuicio, a hirtelen meglátás, a lelki megvillanás is 
lehet az igazság forrása? S ha azt hiszem, hogy az 
igazság hirtelen, minden előzetes munka nélkül dereng 
fel lelkemben, nem látási csalódás-e ez. 

Legtöbb igazság elsajátításának útja az igazság 
végigelemzése, átgondolása, ismereteinkbe való átül-

tetése. Lelki berendezésünk nagy körvonalaiban, belső 
hálózatában és alaptörvényeiben mindannyiunkban 
azonos s ép azért, ami egy lélekben végbement, amint 
egy lélek valamely igazságot befogadott, úgy képes 
azt végiggondolás útján bárki más is önmagában 
életre hívni, öntudatra ébreszteni. 

Ismereteink láncszemek gyanánt fűződnek össze, 
az előbbi előkészít az utóbbira, mert minden isme-
ret alkalmas arra, hogy más ismeretnek forrása le-
gyen. Ha valamely ismeretlen igazság és a mi lelki 
világunk között még nagy űr terül el, akkor előbb a 
hézagot kell kitölteni, az átmenetet kell elkészíteni. 
Mindez pedig időben folyik le s a lélekben megy 
végbe és az igazságra való ráelmélés egyes fokoza-
tait az introspectio, önmagunk lelki folyamatainak 
megfigyelése és meghallgatása beszéli el. Az apper-
ceptio, a megismerés tehát benső élmény s ezen 
élmény átélése kinek-kinek belső és közvetetlen lelki 
ténye. A vajúdás pillanataiban látja a lélek önön-
magát; akkor ébred képességeinek öntudatára és 
akkor érzi is mintegy önmagát. Tudja, érzi, hogy amit 
tesz, amit művel, az az övé és őbenne erő és ele-
ven forrás rejlik. 

A művész más műveinek tanulmányozása köz-
ben ébred saját értékének, saját stílusának és hiva-
tásának tudatára. Először csak utánoz és másol, de 
mikor mások lelkét nézi és csodálja, akkor feldereng 
előtte a saját lelke is. Ez a gondolkozók élettörté-
nete is. Munkaközben dereng fel a hivatás és ébred 
magára a tehetség. Akkor kezdi érezni saját egyéni 
képességét, lelki életének különleges szineit. Észre-
veszi, hogy ő bizonyos benyomások iránt rendkívül 
érzékeny, a lelkének nézővonala a neki megfelelőkre 
irányul. Látja, hogy ő egy önálló tipus, s amint a 
növény a földtől csakis a természetének megfelelőt 
választja ki, úgy őt is mindenütt és mindenkiben 
csak a neki illő hatások érdeklik. Képességei van-
nak, amelyek őt ismeretlen mezőkre, szinte határta-
lan ösztönösséggel hajtják. Ezen vonalban minden 
munkája könnyű, sőt természetszerű. A tehetség ki-
fejtése sohasem fáradságos. S mennél hűebb önmagá-
hoz, benső természetéhez, annál eredetibb és ön-
állóbb mással szemben. Büszkesége megfelel képessé-
gei természetének. 

3. Azok az emberek, akikben ily kifejezett irányok 
lappanganak, saját organizációjuknak megfelelőleg 
látják az egész világot. A természet, a tudomány, a 
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művészet, az erkölcsi ideálok egyéniségükben új ala-
kot, új kifejezést nyernek. A valóságnak számos oly 
értékét lefátyolozzák, amelyek eddig ismeretlenek 
voltak ; a régi értékeket pedig elváltozásaikban mu-
latják be. Megláttatják a még ismeretlen, vagy észre 
sem vett sajátságokat, vagy megéreztetik elfogadott 
nézeteinknek túlhaladottságát, elhervadását. Tehetsé-
gük szeme látja meg mindazt, amit mi csak lassú 
és fáradságos gondolatmunka után veszünk birto-
kunkba. 

De — úgy látszik — ép e tények bizonyítják, 
hogy a tudományos, az okoskodó és az elméleti 
megismerés nem az egyedüli alakja a magasabb 
rangú emberi megismerésnek. A tapasztaláson nyugvó 
s a tapasztalás által igazolt pontos fogalmi megisme-
résen kívül nagy szerepe van az intuíciónak, az ér-
telem hirtelen megvillanásainak is, amelyek szín-
ién ismereteket közölnek. Claude Bemard vallja, 
hogy az ő felfedezései lelkének közvetetten meglátá-
sából erednek. Poincaré beszéli, hogy lia elméjében 
egy-egy mathematikai kérdés megvillant, minden 
bizonyítás előtl már tudta, hogy igaz-e vagy sem. 
Bergson meg egész bölcseletét az intuícióra építi és 
azt tanítja, hogy mi a valót kizárólag csak az intuí-
ció révén vagyunk képesek megismerni. Még pedig 
annak az intuíciónak a révén, amely nem is az érte-
lemnek, hanem az érzéseknek, a képességeknek ösz-
tönzéseiből, útmutatásaiból dereng fel. 

Csoda-e, ha ily tekintélyek a figyelmet az intuí-
cióra irányították és ha ma a franciák, a németek, 
az angolok nagy szorgalommal tanulmányozzák, mi 
is az az intuíció és hogyan megy az végbe? Vak 
ösztönösségnek biztos útmutatása-e, vagy inkább ér-
telmes látási Érzelem-e az alkotó és irányító eleme, 
vagy egész természetében inkább értelmes lelki mű-
ködés? Kipattanó szikrája-e lelkemnek, vagy valami-
kép már elő volt készítve lelki életemben ? Valóban 
a véletlen műve-e vagy érzéseim és lelki megfigye-
léseim készítenek elő annak megvillanására. Ilogy 
a tudományos, az elméleti megértés láncolatos össze-
állítását ismét és ismét végigélvezhetem, az nyilván-
való! A kérdés azonban, elmondhatom-e ugyanezt 
az intuícióról? Hogy ezen kérdésre megfeleljünk, 
tudnunk kell, mit értenek intuíció alatt? 

4. Az intuició régi fogalmi fejlődésében annyi mel-
lékszínnel bővült, hogy inkább a tartalom, mint az 
elnevezés utal egy közös gondolatra, mint eredetre. 
Intuitio, adspectus animi (Szent Ágoston), intuitus 
gnosticus (Joannes Scolus), notitia iniuitiva (Occam), 
visio intellectualis (Nicolaus Cusanus), conlemplatio 
(a misztikus életben) mind egyet jelentenek s azt 
fejezik ki, hogy az okoskodó gondolkozáson kívül 
van a léleknek egyszerű meglátása, az igazságnak 
közvetlen megpillantása. Plato és Aristoteles tanítják, 
hogy a dolgok végső okait mi nem okoskodás útján, 
hanem egy biztos pillantással ismerjük meg. Sze/d 
Ágoston szerint van a léleknek oly pillantása, midőn 

a lesttői függetlenül, pusztán önmaga révén látja az 
igazságot. (De Trin. XII. 2., 2.) 

Ezen egyszerű közvetlen megismerés lett a misz-
tikus contemplatio alapgondolata, midőn a léleknek 
tiszta, szabad pillantásával lendültek fel a természet-
felettinek, a szelleminek, az isteninek megismerésére. 
Szent Bernát e szót még a természeti igazságok köz-
vetlen megismerésére is egyaránt alkalmazza; Szent 
Tamás ellenben inkább a vallásos contemplatio 
számára foglalja le. Szent Bernát szerint a conlem-
platio verus certusque intuitus animi de quacun-
que re, sive apprehensio rei non dubia, vagyis a 
léleknek igaz és biztos szemlélete, dolognak minden 
kétséget kizáró megértése. (De consid. II. 2.) Ha-
sonlókép beszél Richardus ci S. Victore is (lib. I. de 
Contemplât, c. 4.) 

Azt hinnők, hogy talán Szent Tamás is intuíció, 
contemplatio alatt ily szabad lelki pillantást ért, 
amely valóban Minervaként ugrik ki a lélekből. Szent 
Tamás máskép gondolkozik. Ö ilyen intuíciót az 
angyaloknak, de nem az embereknek tulajdonit. Az 
ő helyes realizmusával ellenkeznék is a liszta intel-
lektuális meglátás! 

Szent Tamás is tanítja tehát, hogy a contemplatio 
simplex intuitus veritatis, az igazságnak egyszerű 
meglátása, de azért jól látja, hogy minden intuíció-
nak megvan a maga lélektani múltja, előfeltétele. 
Az angyalnál az igazság valóban egyszerű látás (an-
gélus simplici apprehensione veritatem intuetur), de 
az ember ehhez az értelmi villanáshoz csak sok előz-
mény útján jut el. 

Az ember minden igazsághoz bizonyos lelki 
berendezés útján jut. Minden ismeret értelmünknek 
logikai alaptörvényeire támaszkodik. Ezek segélyével 
peregnek le láncolatosan következtetéseink és a 
következtetések végső eredménye, az igazság szem-
lélete. 

A lélek eme benső berendezését külső körül-
mények is támogatják és mint szerencsés alkalmi 
okok előkészítik. Ilyenek : a hallás, az olvasás, az 
elmélkedés, a megfontolás, amelyek mind megannyi 
inger a lelki tevékenység felserkentésére és annak 
a szerencsés pillanatnak megsiirgetésére, amikor a 
lélekben megszületik az igazság meglátása. 

Szt. Tamás tehát megadja nekünk az útmutatást 
arra, hogy az intuíció eredetét és lefolyását megma-
gyarázzuk. Eredele vagy inkább forrása természete-
sen kinek-kinek belső természete, Istentől nyert 
testi-lelki képességei, szóval hivatása. Non ex omni 
ligno fit Mercurius, mondja a régi közmondás. Nem 
minden testi szervezet alkalmas arra, hogy a lélek 
mélységeit, képességeit kifejezze, vagy a lélek gyö-
nyörűségeiben örömét találja. Az újabb lélektannak 
legszebb lapjai a különféle embertípusokról szól-
nak és minden egyes lipus, minden egyes tehetség megint 
számos különböző árnyalatot takar. De nem lenne 
lipus, nem lenne tehetség sem, lia a lélek a típus-
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ban a tehetségben magát ki nem fejezné. Szex-encsés 
lélek alkalmas testben adja a tipust, a tehetséget. 
Test lélek nélkül, vagy lélek test nélkül nem ad 
tipust. Ha a lélek az élezésekben, az akaratokban, az 
agynak berendezésében magát élesen érvényesitheti, 
megszületik a tehetség, a tipus, és kifakadnak benne 
az intuícióknak könnyed vizei is. Intuíció lélek 
nélkül nincsen. Az intuicio a léleknek legfinomabb 
és legegyénibb és legkönnyebb megnyilvánulása. 
Amint az élettani folyamatokban az inger hatása 
sokszor azonnal kiváltja az ellenhatást, ép úgy a 
lelki életben is, ha tehetség, ha zsenialitas annak 
rugója, a hatásokra a lélek könnyedén, láncolatos 
okoskodás nélkül, meglátásokban és belátásokban 
felel. 

Az intuicio tehát szintén lelki működés. Akár-
mit mondjon Claude Bemard, vagy Poincaré, az 
intuicio csak látszólag nem tudatos, csak látszólag 
a pillanat gyermeke, alapjában hoszú belső érzés-
nek vagy érlelésnek ajándéka. Optikai csalódás azon-
ban, hogy az intuicio teljesen önálló megismerés! 
A forrást is csak akkor vesszük észre, ha kibuggyan; 
az intucio is forrás, ami lelkünkben észrevétlenül 
csörgedez, és csak kibuggyanását észleljük. De amint a 
forrás ereit kikutathatjuk, akként a lélektan is rá-
mutathat az intuíciónak lappangó, a lélekben észre-
vétlenül végbemenő előfeltételeire. És ha nem tud 
róluk számot adni maga az átélő, megmagyarázhatja 
és a figyelmet ráterelheti az, aki a lélektannal és a 
lelki élményekkel tüzetesebben foglalkozik. 

Mert az intuíciónak erei, elemi képletei és 
alakjai minden lelki működésben benrejlenek A lé-
lek önkénytessége működik nem csak a hirtelen meg-
villanásokban, hanem az okoskodó gondolkodásban 
is. Már maga a fogalom is intuicio jellegű képlet! 
Mert akár Arisztotelesszel mondjam, hogy a fogalom 
a lényeges jegyeknek az értelemben való összefog-
lalása; akár a modernekkel azt mondjam, hogy a 
fogalomban ki akarom mindazt fejezni, amit tudok 
egy-egy dologról, mind a két esetben a lélek intui-
cio szemlélete a dolgok fölé emelkedik, hogy kivonja 
belőlük azokat az elemeket, amelyek a dolgokat a 
maguk mivoltában egy pontos lelki képletbe alkal-
masak összefoglalni. A léleknek ezen első és éles 
összefoglaló látása működik tehát a fogalomalko-
tásban. De mi nem volnánk képesek ítéleteket 
sem alkotni intuicio, látás nélkül. A fogalmak azonos-
ságának vagy ellentétességének meglátása ugyanis 
nemcsak a fogalmakban, de a lélekben is rejlik. 

A lélek lát és itél. Amikor lát, már is itél. Ez v csak 
azért lehetséges, mert a dolgok és azok tulajonságai 
fölé emelkedik, és a dolgokat önmagukban és má-
sokhoz viszonyítva szemléli. A viszonyoknak meg-
pillantása, azoknak megrögzítése csakis intuicio, 
röpke bepillantás után lehetséges. 

A kapcsolatokat nem mutathatjuk ugyan ki, de 
azok, bár észrevétlenül, mégis a lélekben élnek. 

Mi tehát nem csatlakozunk azokhoz, akik az 
intiuciol az ésszel szembe helyezik, és vagy észelle-
nesnek (irrationalis) vagy az észen kívül állónak 
(extra-rationalis) tartják, vagy egészen érzelmi jel-
legűnek minősítik. Ha az intuíciót minden értelmi 
mozzanatától megtisztítjuk, akkor az semmi bizo-
nyosat sem közölhet. A bizonyosság vagy bizonytalan-
ság ugyanis már itélet; az itélet pedig értelmi mű-
velet, akkor ébrednek sejtések a tehetség mélységei-
ben, akkor válik benne oly finommá az érzékeny-
ség a dolgok, a neki való tárgyak iránt, amily finom 
csak lesz a szem, a fül, a tapintás folytonos gya-
korlás útján ! Ezek mind előzmények. Ép oly ter-
mészetszerű előzmények, mint amilyenek megelő-
zik a dadogásban, a görbe vonalakban, a betűzésben 
a folyékony beszédet, az írást, az olvasást. Később 
nem dadogunk, nem ügyelünk a vonalak vezetésére, 
sem a betűzésre, mindezek pillanatnyi, észre sem 
vehető élményekké válnak. 

Tudjuk, hogy minden látás voltakép siklá-
lás, a vak aki operáció után visszanyeri szeme vilá-
gát, csak felületeket lát, a tárgyaknak három dimen-
ziós szemlélete sok kínlódás és gyakorlás eredménye ! 
Később már egész természetesnek tűnik már fel a 
domború látás, bár az egykori érzetelemek és itélet-
folyamatok, amelyek a mélység, a magasság és a 
szélesség képzetét szülik, továbbra is működnek, 
bár észrevétlenül, a lélekben. 

Minden intuicio hosszú deductiv vagy induc-
tiv műveleteknek végső kicsattanása. Igaz, hogy az 
eredmény valami új dolog, de az nem jönne létre, 
ha alapépítményei a lélekben már nem volnának 
meg. Mi továbbá Ítéletekből sem tudnánk követ-
keztetéseket kiszőni, ha nem volna lelkünknek intui-
cio szerve, amely a megegyező és meg nem egyező 
vonásokat megpillantja, a hasonlókat összefoglalja, 
az ellentéteseket különválasztja, és az így nyert 
eredményeket összefoglalja. Minden bizonyítás, az 
állításnak vagy tagadásnak minden módja, a lehető-
ségnek vagy szükségszerűségnek minden megállapítása 
szintén az intuicio pillanatnyi megvilágításában megy 
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végbe. Dialektika intuicio nélkül egyáltalán nem 
létezik. 

De bármily gyors, bármily véletlenszerű legyen 
is az intuicio, mégis kapcsolatban van vagy képes-
ségeink irányával, tehetségünkkel, vagy értelmünk 
oly fokú oly ügyes gyakorlásával, hogy magára a 
lelki folyamatra már nem is gondolunk. Ha az első 
eset áll, akkor az intuíciót nem lehet elkülöníteni 
azoktól a lelki működésektől, értelmünk azon mű-
veleteitől, amelyek felé a tehetség, a késszég az 
embert önkényt űzi. Ha a második esettel van dol-
gunk, akkor is világos, hogy senki sem tehet 
sem a bölcseletben, sem az exakt tudományokban, 
sem a művészetekben egyetlen felfedezést sem, nem 
lehet szóval se művész, se mester, ha előbb nem 
inaskodott. Ezen időszakban nyílik ki a szem, 
finomodik az elme. 

Értelmi világosság nélkül az intuicio csak valami 
homályos közérzés, vagy vak hit, de még nem az 
igazságnak megvillanása és felderengése lelkünkben. 
Nincs is tárgyilagos értéke, mindenkit meggyőző 
ereje, sőt inkább a sötétség, az öntudatlanság fátyola 
borítja. Abban a pillanatban pedig, midőn a tudat 
küszöbe fölé emelkedik, már az értelem fénye vilá-
gít reá és egyátalán nem tudjuk, milyen lehetett a 
sejtésnek, az alaktalanságnak állapotában. 

Mit jelenthet akkor mégis Bergson jellemzése? Mit 
fejez ki e mondás : az intuicio és érzések látása; az intui-
cio szellemi beleérzés? Erre a kérdésre egyedül a ke-
resztény bölcselet tud okos választ adni. A keresztény 
bölcselet szerint ugyanis az érzés,az akarat,és az értelem 
az egy léleknek háromféle megnyilvánulása. Az ér-
zés csak úgy át van hatva, át van itatva az értelem 
fényével, mint az akarat. És az értelem ép úgy be 
van göngyölítve érzelmi elemekbe, hangulatokba, 
mint az akarat. Helyesen látja tehát a modern lélek-
tan, hogy a fogalmaknak van érzelmi hangulatuk, és 
joggal hangsúlyozhatjuk mi, hogy az eleven, a lük-
tető lélek, ész, vagy értelem belefúrja, beleérzi magát 
a dolgokba, azokat átvizsgálja és azok mivoltát a 
saját nyelvére fogalmakban lefordítja. Az eleven 
lélek tehát tényleg beleérzi (adaequatio) magát a 
világba, mintegy hozzá hasonlóvá válik (connaturali-
satio) és csak azután ad róla fogalmakat, Ítéleteket és 
következtetéseket. Természetesen ebből a kapcsolódás-
ból gyönyör, lelki boldogság száll fel a lélekből, amely 
ép oly mámorító, mint amilyen megtévesztő. Úgy 
tűnik fel ugyanis a dolog, mintha az alany, a lélek 
inkább érzéssel, mint ésszel látná, és kapná el a 
valóságot. 

De mondom, ez csak látszat. Az igazságnak 
lelderítője az ész. Az az ész, amelynek munkáját 
érzések, vágyak, lelki örömök kisérik és megolajoz-
zák. Valamikor ezekre az ösztönös és érzelmes 
kisérő jelenségekre ügyet sem vetettek. Ma ép ezek 
hívják ki figyelmünket, és mivel az okoskodás maga 
gyötrődés és kellemetlen, régebben nem is beszél-

tek az igazság átéléséről. Ma azonban az okoskodás 
érzelmi elemei után magát az igazság feltalálását átélés-
nek is nevezzük. De ez csak kép; ez csak hasonlat. 
Es helyesen azt az örömet jelzi, amellyel az igazság 
feltalálása minket megfizet. 

Ez az öröm, ez az átélés annál mélységesebb, 
mennél több sejtés előzte meg, s annál hevesebb, 
mennél hirtelenebbül és váratlanul lépett fel. Annál 
boldogítóbb, mennél kimerítőbb, s annál izgalmasabb, 
mennél több sikerrel kecsegtet. Mert vagy az első 
pillanatban átfogja értelmünk az igazság minden 
izét, minden jelentőségét, minden horderejét; vagy 
a belemélyedés, a kitanulás, a részletek kiaknázása, 
gyümölcsöztetése még hátra van! De mind a két 
esetben már mást teszünk mi, mint az igazságban 
élünk, lakunk, dolgozunk, szóval azt átéljük. 

Akár okfejtő és láncolatos tanulmányozás, akár 
közvetetlen értelmi megvillanás juttasson el tehát az 
igazsághoz, mind a kettő az eszes emberi természet-
nek képességeiből, erőinek kibontakozásából ered, s 
mind a kettő tehetségeink életképességéből és élni, 
dolgozni akarásából származik. Mind a ketlő áz 
eszes emberi természetnek igazságra törekvő átélése. 
Csak az a különbség, hogy tudományos gondolko-
dásban több az észnek gyötrődése, az intuícióban 
pedig több a tehetségnek természetes útmutatása ; 
amott a mindent legyőző akarat ; itt a biztosan vezető 
érzék vezet. Amott a rideg ész elmélődik, emitt a 
tehetség, a fantázia szárnyaira emelkedik. 

Azt mondják az arabok, hogy Abul Khain, az 
ihletett, és Abu Ali Seena, a bölcsész, beszélgettek 
egymással. Amikor elváltak, a bölcsész így elmél-
kedett: 

— Amit ő lát, azt én tudom! 
Az ihletett pedig így szólt önmagához : 
— Amit ő tud, azt én látom ! 
Az elmondottak után talán értjük, mit jelent a 

bölcselőnek és az ihletettnek szelíd elmélődése. 
Trikál József dr. 

Az őskereszténység, mint vallástörténeti 
probléma. 

A hitvédelem régi kérdését, hogy mi volt Jézus 
és a kereszténység a saját kora számára, az ujabb-
kori vallástörténelem megfordítja. Új probléma elé 
állít bennünket, mikor azt kérdezi, hogy a keresz-
ténj'ség számára mi volt az a kor, melyben kelet-
kezett. Mennyiben függött a keletkező kereszténység 
a saját korától, mit köszön neki? 

Ez a kérdés felidézi előttünk annak a kornak a 
képét, politikai-, kultur- és vallástörténetét, melyből 
mint háttérből kiemelkedik az őskereszténység. Figyel-
münket ráirányítja azokra az erőkre, eszményekre 
és eszmékre, melyek eltöltötték ama kor emberének 
lelkét, s melyekkel az új vallásnak részint megküz-
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denie kellett, részint hozzájuk alkalmazkodnia vagy 
őket meghódítania. 

A felvetett probléma, hogy az őskereszténység 
mennyire gyermeke a saját korának, szinte az élet-
kérdés fontosságára emelte az őskereszténység egy-
idejű kortörténetének értékét úgy a természetfeletti 
kinyilatkoztatás tényét valló, mint a kereszténység 
természetfeletti jellegét tagadó hittudósok szemében. 
Értékesnek és megismerésre érdemesnek tartották 
ennek a korképnek nemcsak kontúrjait és főbb vo-
násait, hanem legapróbb részeit is, múló élményeit 
és jelenségeit. Midőn az újszövetségi eseményekkel 
egyidejű kortörténetről, az azokat megelőző és kö-
vető két évszázad politikai, művelődési és vallástör-
ténelméről van szó, akkor becses és értékes minden 
vonás, minden esemény, mely a világra jövő és 
keletkező kereszténység történetére világot vet. 

A természetfeletti kinyilatkoztatás tényét és lehe-
tőségét tagadó tudósokban e történeti kutatások ré-
vén az a remény támadt, hogy a kereszténység azon 
szellemi tényezők természetes eredményének fog 
bizonyulni, melyek Jézus születését megelőző és az 
őskereszlénységgel egyidejű korban a római biro-
dalom keleti vidékein éltek, működtek és elhaltak. 

A kereszténység természetfeletti eredetében hívő 
theologia sem rettent azonban vissza a helleniz-
musnak, a tőle befolyásolt zsidó szellemi életnek, a 
politikai, társadalmi, művelődési és vallási viszo-
nyoknak tanulmányozásától, melyek Palesztinában 
és általában a Földközi tenger keleti partvidékein 
uralkodtak, midőn Jézus fellépett és kiküldöttjei a 
római birodalom útjait járták, hogy Mesterük taní-
tását hirdessék. 

A konzervatív theologia ezen korviszonyok fel-
derítésétől azt az eredményt várta és várja, hogy ki 
fog tixnni, minő jelentőséggel voltak e viszonyok a 
kereszténység befogadására és elterjedésére. Remélte 
és hiszi, hogy a kutatások bizonyítékot fognak szol-
gáltatni arra, hogy a kereszténység keletkezését 
egyedül azon kor viszonyaiból és eszméiből, Isten 
természetfeletti kinyilatkoztatásának elfogadása és 
feltételezése nélkül, kielégítőképen kimagyarázni nem 
lehet. Bizik, hogy az ősi igazság érvénye mindinkább 
megdönthetetlennek fog bizonyulni. Annak az igaz-
ságnak érvénye, mely szól a zsidó és pogány világ-

nak az isteni gondviseléstől vezetett előkészítéséről 
a keresztény kinyilatkoztatásra, valamint legnemesebb 
és legjobb megismeréseinek ráirányításáról Jézus ta-
nítására és alapítására. 

Érthető tehát mindkét részről, úgy a hitetlen, 
mint a hivők részéről a szives fogadtatás, melyre az 
avatott, szorgos kezek szinte megszámlálhatatlan 
ecsetvonásai találtak, midőn azon fáradoztak, hogy 
az evangéliumi történet és őskereszténység korrajzi 
hátterét eleven és új színekkel gazdagítsák. 

A zsidó közintézmények, községi szervezetek és 
vallásviszonyok felderítése sok homályt oszlatott el 
a legrégibb keresztény hitközségek történetéről. 
A zsidó apokaliptikus irodalom és a rabbinikus fari-
zeizmus sajátlagos messiási várakozásainak és ál-
madozásainak megismerése élesebben előtérbe lép-
tette a Messiás alakját és élő valóságát. A zsidó iro-
dalomnak elfogulatlanabb és jobb módszerrel való 
megismerése, a zsidó bölcseknek a talmudban meg-
őrzött mondásai s e mondások mely korba való 
tartozásuknak megállapítása annak megítélésére ké-
pesített, hogy mily csodásan tudott Jézus kortársai-
hoz alkalmazkodni, s mennyire szárnyalta túl tanítá-
sának fenségében a korabeli bölcsességet. Megismer-
tük a zsidóságnak bensőséges misztikus irányzatát, 
tanulmány tárgya lett a diaszpóra zsidóságának sza-
badabb, a törvényszerűség túlzásaitól magát felsza-
badító zsidó-hellenisztikus irányzata, s érthetőbb lett 
a felvilágosultabb zsidóság egyes köreinek közele-
dése a keresztény ideálhoz s kedvezőbb hangulata 
az evangélium iránt. 

Egyptom vallási speculációinak, a keleti miszté-
riumoknak, az istenek keveredésének, keletről nyu-
gatra és nyugatról keletre való vándorlásának, a 
kelet elhellénesedésének s elromanizálódásának, vi-
szont a nyugat elkeletiesedésének megismerése a rej-
telmesség, bűbájosság és orgiák visszaélései mellett 
megmutatta nekünk ama kor embereinek lelkében 
azt az erős vallásos irányzatot, melyet Pál apostol 
az athenieknél állapít meg. Mutatnak vágyódást a 
természetfelettire, az örökkévalókra. 

Az irodalmi emlékek tanulmányozása mellett a 
figyelem ráirányult az irodalmon kívül álló emlé-
kekre is. Régiségtani kutatásokkal és felfedezésekkel 
nemcsak hatalmas maradványok kerültek felszínre 

LEIM DEZSŐ LATSZERESZ fuiavest' K'"Ke"4fí-u,ca ,4-
Ajánlja, legfinomabb üvegekkel vagy jegecek-
kel ellátott nickel, donble, arany, teknősbéka 
keretű szemüvegeket vagy orrcsiptetöket. Nagy 
választék megbízható szerkezetű barométerek-
ben, hőmérőkben, meteorologiai műszerekben. 

Legfinomabb ZEISS é s BUSCH 
prizmás látcsövek, különféle folyadékmérők. 
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az őskereszténység világának városaiból, hanem iro-
dalmon kívül álló szövegek is kövön, papiruszon, 
agyagcserepeken. Ezrével díszítik múzeumainkat, s 
megszólal rajtuk ama kor embere levelezésében, 
végrendeleteiben, házassági- és válóirataiban, számlái-
ban, nyugtáiban, felajánlásaiban, sírirataiban és bűn-
vallomásaiban, irodalmi póz nélkül hétköznapi gond-
jai között. Ezen irodalmon kívül álló szövegek meg-
becsülhetetlenül értékes források a nyelvészet-, jog-
és művelődéstörténet számára. 

Mennyi részlettanulmány, mennyi fáradságos 
kutatás és tudományos feldolgozás szükséges, míg 
helyes és teljes képét nyerjük a keletkező keresz-
ténység korának. 

A emberi tudásvágy kielégithetetlenségével és 
szellemi munkásságának fáradhatatlanságával meg-
rajzolt korképen főként a vallásos színezetek kötik 
le figyelmünket s felhívják érdeklődésünket, hogy 
melyek voltak ama kor és társadalom vallási gon-
dolatai, melyben a kereszténység keletkezett. Össze-
hasonlítást, egybevetést teszünk, hogy megállapítsuk, 
vájjon vannak-e az őskereszténységben nézetek és 
szokások, melyek az egyidejű vallásos nézetekkel és 
szokásokkal rokonságot mutatnak. 

A zsidósággal való rokonság természetes, hiszen 
a kereszténység mint kinyilatkoztatott vallás a zsidó 
kinyilatkoztatástörténet tudatos folytatásának vallja 
magát. Sok tekintetben átvétele a zsidó dogmáknak, 
imádságoknak és szokásoknak. Szükségletként jelent-
kezik tehát a zsidóság történetének megismerése s 
azon vonalaknak meghúzása, melyek a zsidóságból 
az őskereszlénységbe átvezetnek. 

Találunk azonban az őskereszténységben a zsi-
dósághoz képest lényeges többletet is, új gondola-
tokat, új vallásos beszédmódot, kifejezéseket, elneve-
zéseket és szokásokat. Ezen többlet megmagyarázá-
sára az akkori pogány világ vallás-erkölcsi eszméihez 
és szokásaihoz kell fordulnunk. 

Keresnünk kell a szükségleteket, melyeknek ki-
elégítését célozták eme új gondolatok, vallásos nyel-
vezet és szokások. Keresnünk kell, hogy ez új fel-
fogásoknak, kifejezéseknek, szokásoknak vannak-e 
párhuzamai a pogányságban. Meddig terjed a vallá-
sos eszmék, a nyelvezet és szimbolika közössége az 
őskereszténység között egyrészről, és azon világ kö-
zött másrészt, melyet a kereszténység eszméivel, 
nyelvezetével és szimbolikájával meghódított ? És ha 
a kereszténység bizonyos gondolatokban és szoká-
sokban más vallásokkal találkozik, hol rejlik még 
egyéni jellege ? Melyek az őskereszténységben azok a 
vonások, melyek őt az egykorú vallások sorából, 
mint egyedül állót kiemelik? 

Ezzel az utolsó kérdéssel megneveztük az ős-
kereszténységnek tulajdonképeni és végső vallástör-
téneti problémáját. A problémát tehát az a kérdés 
alkotja, hogy az őskereszténység és a vele egyidejű 
világ vallásossága közt levő hasonlóságok ellenére 

vannak-e, és melyek az őskereszténységben a voná-
sok, melyek ez utóbbit mint sajátlagost, a maga ne-
mében egyedülállót igazolják. 

A problémának tanulmányozása a katholikus 
theologiának nemcsak hasznos, hanem szükségszerű 
feladata lett. Gazdagítja vele történeti ismereteit, 
mert jobban megismeri vallásának és egyházának 
történetét. A szorosabb értelemben vett theologiai 
ismereteit is gyarapítja vele, mert mélyebb megér-
tését nyeri a nyelvezetnek és szokásoknak, melyek a 
régi korban vallástanításunknak alakját adták, s azt 
ma is magukban foglalják. Ama formáknak és szo-
kásoknak jobb megértése pedig feltárja benső gaz-
dagságát annak, amit ma rövid formulák nyújtanak. 
Az őskereszténység és az egyidejű pogány világ közt 
levő rokonságok felderítése pedig láttatja velünk a 
sötétségben is világító Logos fénysugarait, és az is-
teni bölcseség és gondviselés csodálatára indít, mely 
az idők teljességében a Megváltót küldte. 

A probléma tanulmányozása katholikus részen 
végül apologiai szükséglet. Pesch már 28 évvel 
ezelőtt megírta, hogy a vallástörténet «égető napi 
kérdéssé» vált. Eokozott mértékben áll ez ma, 
mikor a tudomány népszerűsítése óriási mére-
tekben történik. Néhány év óta özönével árasztják 
el az irodalmat evolucionista ismertetésekkel. 
Egyik igyekszik felülmúlni a másikat abban, hogy 
a pogány mythologiában újabb és újabb forrást 
mutasson Jézus élettörténetének egyes eseményeihez, 
a . tőle vagy az apostoli iratokban hirdetett egyes 
eszmékhez. Az összes régi vallások — úgy a bibliai 
Kelet, India, Perzsia és Egiptom, mint Görögország 
és Róma vallásai, az ókor összes vallási és bölcse-
leti eszméi szolgáltattak valami elemet a kereszténység-
hez. «A szinkretisztikus kutatás napról-napra terjedel-
mesebbb, fáradságosabb és bonyolultabb lesz» — 
mondja Boussel. Sajnálatos, de a katholikus theolo-
giát e téren fokozottabb tevékenységre felszólító je-
lenség, hogy e nemű kutatásoknak alapelve lett 
Gunkel tétele, mely szerint a «kereszténység szinkre-
tikus vallás, mert jelentős, sőt egyes lényeges pont-
jaiban úgy keletkezésekor, mint kifejlődése idejében 
idegen vallások döntő behatása alatt állott». 

Martin Aurél dr. 

Hol született Szent Márton püspök? 
A mult hónapokban nagy ünnepségek színhelye 

volt a Dunántúlnak amerikai arányokban fejlődő 
városa, Szombathely. Pannónia szülöttének, Szent 
Márton toursi püspöknek ereklyéit fogadta nagy 
fénnyel és lelkesedéssel. A lelkesedés azonban a 
szent püspöknek nemcsak mint Pannónia fiának 
szólt, hanem szűkebb patriotizmusból Szent Mártont 
egyenesen Szombathelynek (Sabaria) iparkodott le-
foglalni. 

Az ölöm napjait nem illett volna ünneprontással 
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megzavarni, hiszen Szent Márton tiszteletének ter-
jedése minden magyar keresztényt csak örömmel 
(ölthet el, s hozzá még a komoly, elfogulatlan tu-
dományos felfogás még közvetlenül érdekelteknél1 

is érvényre jutott. Most azonban ideje már, hogy az 
időszaki sajtónak közvéleményt gyártó cikkeit ez 
ügyben szellőztessük, s a már megállapított adatokat 
összegyűjtve iparkodjunk megfelelni arra a kérdésre: 
hol született toursi Szent Márton ? 

Szent Márton életéről, születéséről két író szá-
mol be : Sulpicius Severus, a szent püspök kortársa 
és tanítványa;2 továbbá Toursi Gergely (Gregorius 
Turonensis), aki História Francorum c. művének I. és 
X. könyvében (azonkívül a De virtutibus Sancli 
Martini, Szent Márton csodái c. munkában) szól 
szentünkről. De már nem autopszia alapján vagy 
közvetlen hallomásból, mert mint Szent Márton 
utóda a toursi püspöki székben 594-ben halt meg,3 s 
így több mint két század választja el korukat. (Meg-
jegyzendő, hogy a De virtutibus S. Martini nem is 
a szent püspök életrajzával van összefüggésben, 
hanem az érdemei folytán később történt csodákat 
mondja el.) 

Vegyük még hozzá a tulajdonképeni két forrás 
jellemzésére, hogy mindkettőnek írója a Pannoniától 
távol eső Galliában és oly időben élt, midőn a még 
nem konszolidálódott viszonyok Európában az orszá-
goknak egymással való érintkezését nagyon is meg-
nehezítették. Továbbá, hogy Sulpicius Severus munkája 
elején így kénytelen mentegetni életiratának hiányait : 
«(Szent Márton) életének minden mozzanatát (ad 
omnia illius) nem tudhattam meg ; oly kevéssé isme-
retesek ugyanis azok a dolgok, melyeket csak ő 
maga tudot t . . . Jóllehet még azokból is többet el-
hagytunk, amiket megtudtunk, mert azt hittük, hogy 
elég,ha csak a legjelentősebb események (excellentiora) 
jegyeztetnek fel», nehogy az olvasók unalmasnak 
találják.4 

Nem csoda tehát, hogy mind Sulpicius Severus, 
mind Toursi Gergely csak nagyon röviden tudósi-

1 Regnier-Rogács : Szent Márton élete, Budapest, 1913. 
33—34. 

Lecoy De La Marche : Saint Martin. Tours 1881. X. 
(Préface) ; Pokorny : Szent Márton győrmegyei Sabariában 
született 1867. Győr, 108—109. 

3 Karze: Deutsche Geschichte, Leipzig, 1911. 26.1. 
4 Sülpicii Severi : De Beati Martini Vita Lib. I, cap. I. (Kas-

sai kiadás 1731). — Pokorny : Szent Márton győrmegyei Sabariá-
ban született, Győr, 1867. 112. 1. 

tanak Szent Márton életének különösen arról a kor-
szakáról, melyet nem Galliában töltött, egyszersmind 
hogy kevés érdeklődést is mutatnak ama távoli föld 
pontos ismerete és leírása iránt, ahol a születés 
történt. 

Sulpicius Severus mindössze ennyit mond : «Már-
ton a pannóniai Sabariában (Sabariae Pannoniarum) 
született — de Paviában (Ticini), Italiában nevel-
kedett — világi állás szerinl nem valami alacsony 
rangú (non iníimis), de pogány szülőktől. Atyja 
előbb katona (miles), később hadi tribun volt.1 

Toursi Gergely szinte ugyanazon szavakkal ír szen-
tünk származásáról, csak Sabaria mellé teszi oda a 
civitas jelzőt.2 

Annyi tehát az életírók előadásából bizonyos, 
hogy Szent Márton a pannóniai Sabariában szüle-
tett. De ép az a kérdés, melyik Sabariában született? 

Mert Sabaria kettő volt Pannoniában, a mostani 
Dunántúl területén. Az egyik a colonia (civitas), a 
mostani Szombathelynek felel meg, bár sokan Sár-
vár környékén is keresték.3 Toursi Gergely csak-
ugyan Sabaria városát (civitas) jelöli meg, mint 
Szent Márton szülőhelyét. Lakner Endre épen Toursi 
Gergelyre támaszkodik, amikor kis munkájában4 

Szent Márton születési helyét Szombathelynek vin-
dikálja. A római-kori térképek és útleírások (Strabo, 
Ptolomaeus, Itinerarium Antonini, Tabula Peutinge-
riana stb.) valóban csak egy Sabariát ismernek. De 
még ebből nem következik, hogy Szent Márton csak-
ugyan itt született; valamint abból sem, hogy Sa-
baria városa legalkalmasabb letelepedő helye lehe-
tett egy nagyállású katonának, amilyen esetleg Szent 
Márton atyja volt. 

Pannóniában ugyanis más Sabaria is volt, me-
lyet az előbbivel ellentétben Száraznak (Sabaria Sicca) 
mondottak. Igaz, hogy ennek említését nem épen 
római korban találjuk, de nem is nagyon messze 
tőle. Jámbor Lajos egy oklevelében már 840-ben 
különbséget tesz a két Sabaria között. S ettől fogva 
e név állandóan két helyet jelöl. Olt találjuk pl. 
Arnulf király (890), majd II. (977) és III. Ottó (984) 

1 Sulp. Sev. II. fej. V. ö. Pokorny i. m. 26, 55—56. 
2 Greg. Tur. I. 36. fej ; X. 31. fej. 
3 Lecoy De La Marche i. m. 54—55. (Bechmann : Disputa-

lio inaugaralis historico-theologica de Martino episcopo 
Turonensi. Jena, 1697.) 

4 Lakner: Szent Márton toursi püspök valódi születés-
helyének földerítése Szombathely, 1865. 

Legjobb a L á n g - f é l e a c e t y l é n k o c s i r ú d l á m p a ! 
Jól világít és soká tart ! Acetylén kocs i rúd lámpa elegáns nikkel kiáll í tásban 127 mm. és ref lektorra l 1 kg. 
nehéz, égési t a r t a lma cca 5 óra, á r a 24 kor., ugyanezen alak massz ívabb kivitelben, 133 mm. ref lektorral 28 kor. 
L u x u s acetylén kocs i rúd lámpa 140 mm.-es reflektorra] , 9 órai égés ta r ta lommal 32 kor. Kocsirúd lámpata r tó 
d a r a b j a 3-8Ö kor., carbid kg ja 50 filler. 5 kg.-os csomag légmentes p léhdobozban, fadobozba csomagolva 3-30 
kor. Elegáns vadász lámpa, 18 cm. magas, 5 cm. körátm., kénye lmesen zsebrevágható nikkelezet t szép kiáll í tásban, 
használa t i u tas í tássa l ára 8 kor. Elektromos vadászlámpa, 20 órás száraz e lemmel négyszögletes oxidált vas tokban 
25 X 75 X 100 mére tben d rb ja 10 kor., ta r ta lékelem hozzá 1.60 kor. Lámpaárjegyzék díjmentesen 

L Á N C J A K A B és FIA, Budapest, VIII. kerület, József -körut 4 3 . sz . 
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császár levelében, mindig különválasztva a Rába mel-
léki Sabaria civitast és Sabaria Sicca-t.1 

A második Sabariának létezéséről, sőt fekvésé-
ről pápai oklevelek is tudósítanak. Már II. Paschalis 
pápa (1102) megerősíti a pannonhalmi apátságot 
többek között: «In episcopatu Jauriensi Ecclesia(m) 
s. Martini in Sabaria» birtokában.2 S a pápák meg-
erősítő oklevelei ettől fogva állandóan Sabariába 
helyezik Szent Márton pannonhalmi egyházát.3 

Ugyancsak erről a Sabariáról emlékezik meg 
néhai Béla király jegyzőjének4 a tatárjárás előtt meg-
írt krónikája, amikor azt írja, hogy Szent Márton 
hegye mellett (iuxta montem s. Martini) Sabaria 
forrásából iván felmentek a hegyre és Pannónia 
földjének szépségét látva igen megörülének (Pannon-
halmáról valóban gyönyörű kilátás nyilik messze 
vidékekre). 

A legrészletesebben írja le e hely fekvését az a 
hatalmas oklevél, melyen IV. Béla király megbízásá-
ból Albens mester, nyitrai lőesperes összeírta Pan-
nonhalma birtokait és népeinek köteles szolgálatait. 
Ez az oklevél elsősorban a szent hegyet említi (Ipse 
Möns Sacer Pannonié), melynek lábánál (ad pedes) 
több apátsági falu fekszik: Nyalka (Nelka, másként 
Hymud), Tapan, Tarján (Toryan) és Sabaria, ahol — 
mint mondják — Szent Márton született (ubi dicitur 
natus Sanctus Martinus). Itt a völgyben van a szent 
forrás, a caput Pannonié : ez más forrásokkal pata-
kot alkot, neve Pánzsa (Pannosa); e patak innen 
Écs (Ech) és Nyul (Nul) felé folyik. Mind a patak, 
mind a mellette levő föld egészen a monostorhoz 
tartozik.5 

E leirás tehát a másik Sabariáról megállapítja, 
hogy közvetlenül a szent hegy, Pannonhalma lábá-
nál feküdt. S ezt a Sabariát csakugyan száraznak, 
Siccának mondhatjuk, szemben a másik, vízmelléki 
Sabariával; talán e Sicca jelzőt őrzi manap is a 
Czuha (szuha=sicca, száraz) elnevezés. 

És e helyen a római időkben csakugyan volt 
római katonai telep. Pannonhalmától kissé nyugatra, 
Győrszentmárton községnek — melyben a monostor 
is fekszik — és a szomszéd Bavazdnak határán van 
az ú. n. packallói horpadás. Fekvése a győr-vesz-
prémi római országút mellett, szinte predesztinálta 
kisebb táborhely építésére. És valóban, Récsey 
Viktor6 ásatásai alkalmával itt római kori épületek 
alapjaira, vízvezeték, fűtőcsövek maradványaira, fel-
iratos sírkövekre stb. akadt. — E telep neve pedig az 
itt talált téglák felírása szerint SabfariaJ volt. 

1 A pannonhalmi sz. Benedek-rend története I. 5—6. 
2 U. o. I. 593. 
3 Magyar akadémiai értesítő 1859. 518. [Czinár Mór : 

Győrvármegyei Sabariáról : akad. székfoglaló.) 
4 Anonym. 50. fej. 
5 I. rendtörténet I. 771.; (Lecoy l)e La Marche iigyes tér-

képpel is illusztrálja i. m. 59.) 
6 Récsey : Pannónia római község maradványai Pannon-

halma tövében. Győr, 1899. 

Hogy mennyi lehetett itt valamikor az építő-
anyag, eléggé illusztrálja az is, hogy még a mult 
század vége felé is vagy hetven szekérrel hordtak el 
innen római fali- és cseréptéglát egy szentmártoni 
ház építésére.1 Tehát nagyon kis telep nem lehetett. 
Katonai jellegéi pedig ugyancsak a téglák bélyegei 
mutatják : Legio I. adiutrix, Legio IV., Legio X. 
gemina.2 

Annak a lehetősége tehát, hogy Szent Márton 
a Pannonhalma melletti Sabariában született, teljes 
mértékben megvan. S ezt bizonyossággá emeli az a 
hagyomány, mely Szent Márton születési helyének 
ezt a Sabariát tudta a legrégibb időktől. 

A népvándorlás pusztító pogány-ariánus népei-
nek idején természetesen nincs írott helyi emlék 
semmiféle Sabariáról, mint Szent Márton szülő-
helyéről. I)e mihelyt Nagy Károly győztes hadaival 
behozta a kereszténységet az avarok földjére, a régi 
Pannoniába : templomot emelt Szent Márton tisz-
teletére az ő szülőföldjén, Győr közelében, a mos-
tani Pannonhalmán (esetleg közvetlen környékén).3 

Mert hiszen ez a hely voll szentünknek zsenge gyer-
mekkorában imádságos helye, itt kezdette meg ta-
nulni a szentek tudományát. És Nagy Károly, a haj-
dani Gallia ura, ennek az ősi helyi hagyománynak 
útmutatása alapján választotta épen ezt a helyet 
saját szűkebb hazája védőszentjének tiszteletére.4 

Bár burkoltan, erre a helyi hagyományra hivat-
kozik Szenl István alapítólevelében, mikor a pannon-
halmi apátot minden más apát elébe helyezi, és 
szinte püspöki kiváltságokat biztosít neki épen a 
hely szentsége és a neki járó tisztelet miatt (propter 
reverentiam et sanctitatem ipsius loci). Különben is 
bajos feltenni, hogy az országba elsőknek betele-
pített bencések, akiknek társai oly szorult helyzet-
ben voltak hazájukban, Csehországban, hogy minden 
pillanatban készen kellett állniok a menekülésre, ne 
olyan helyet választottak volna maguknak, ahol a 
kereszténységnek valami emléke már megvolt, és 
szükség esetén menedéket adhatott a többieknek is. 
(A helyreállítás munkája természetesen így is rájuk 
várt.) E helyi hagyomány adott nevet az apátság-
nak is. 

S ettől fogva szakadatlan sorban vannak for-
rásaink, melyek az ősrégi hagyomány és legjobb 
tudásuk szerint Pannonhalma vidékét, a Sabaria 
Siccát, mondják Szent Márton szülőhelyének. Ilyen 
Szent István nagyobb legendája,5 melynek alapján 
Hartvik püspök készítette a maga munkáját.6 Tanú-

1 I. rendtörténet I. 7. 
3 U. o. 
3 Dam. Fuxhoffer: Monasteriologia ; recogn. et aux. M. 

Czinár, Vindobonae et Strigonii. 1869. I. 29. 
4 Pokorny i. m. 70—73. 
5 Vita S. Stephani regis Hungáriáé 8. fej. C. Endlicher: 

Monumenta Arpadiana 145.) 
ö Hartvici episcopi Vita s. Stephani regis 6. fej. (End-

licher: i. m. 170,). V. ö. Czinár i. ni. 522. 
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ságuk szerint Szent István meghallgatván a taná-
csot (inito cum theophilis consilio) a szent püspök 
(Szent Márton) telke mellett (iuxta fundum), azon a 
helyen, melyet szent hegynek hívnak, ahol Szent 
Márton imádkozni szokott (oracionis sibi locum as-
signaverat), épített egyházat. Majd Voller ispán, a 
küszéni (Güssing) monostor alapítója, tesz erről ta-
núságot (1157), amikor az új monostort Pannon-
halma alá helyezi «Szent Márton védnöksége miatt, 
akinek e helyen történt születésével dicsekszik Pan-
nónia» (cuius nativitate in eodem loco habita Pan-
nónia gloriatur).1 És itt említhetjük meg Albens 
mester már idézett bizonyságát is. 

A tatárjárás előtt tehát a Pannonhalma mel-
letti Sabariáról több adat bizonyítja, hogy Szent 
Márton itt született. A másik Sabariáról ilyen állítás 
sehol sem található. 

A tatárjárás után a Sabaria név eltűnik. Ok : a tatá-
rok pusztítása, mely a monostort ugyan el nem emész-
tette, de birtokait tönkretette, s magát a kolostort is 
nagyon megrongálta : «elvesztvén összes javait, a tatá-
roktól lerontatott.»2 Az elpusztult Sabaria helyett az új 
telepítéssel uj név jelenik meg: Szent Márton, mely 
azóta is neve a monostor tövében elterülő község-
nek, s nevével és hagyományával egyaránt hirdeti, 
hogy Szent Márton a pannonhalmi Sabariában szü-
letett.3 (Egyéb emlékek a tatárjárás korától hosszú 
időn át nem szólnak e kérdésről. De a hallgatás 
természetes: Bonfini-ig nem található sem író, sem 
emlék, mely Szent Márton születését más helynek 
tulajdonította volna. A XV. századból viszont a 
commenda-rendszer, majd a török pusztítások idején 
sanyarú állapotra jutott monostor és lakói — ha 
időnkint voltak — nem lehettek olyan helyzetben, 
hogy az ezidélt csendben fellépő másik véleményt 
mindjárt megcáfolhatták volna : De persze — jól jegyzi 
meg, bár kissé élesen Czinár4 — holtakat fosztani 
könnyű ! 

Még egy-két mellékes kérdés merülhet fel a fő-
kérdéssel kapcsolatban. Sabaria helyett néhol Pan-
nóniát találunk :B nem más-más községek-e ezek, 
illetve megállhat-e a két elnevezés egymás mellett 
úgy, hogy nem kellene feladnunk azt az állítást, 
mely szerint Szent Márton szülőhelye a pannonhalmi 
Sabaria ? A feleletet erre már megadta Erdélyi 
László.0 A két név valóban két községet jelöl, ámde 
ezek teljesen egymás mellett feküdtek, egymásba fo-
nódlak és később — mint több más elpusztult köz-
ség a mai Győrszentmárton határába olvadtak 

1 Pannonhalmi rendtörténet I. 603. 
2 U. o. 132. (Wenzel II. 157.) 
s Pokorny i. m. 84-86. 
4 Czinár i. m. 524. 
5 Szent László összeírása («Pannónia ubi monasterium 

situm est») í. Rdt. I. 591.; Oros apát egy oklevele (1226. ecc-
l e s i a rum. . . et Sancti Martini de Pannónia) 1. Rdt. I. 681. 

u I. tUtl. I. 195-198. 

több mint másfélezer kat. hold területükkel együtt, 
mint teljesen megbízható adatok és számítások iga-
zolják. 

Talán nehézségül hozható fel az a feltevés, hogy 
ez a pannonhalmi Sabaria nagyon is jelentéktelen 
hely lehetett, ahol nagyobb állású katonatiszt aligha 
tartózkodott családjával. Részben már érintettük e 
kérdést. Még hozzávehetjük azt, hogy Szent Márton 
atyja csak később lett hadi tribunussá (parentibus 
non infimis, páter eius miles primum); azután meg 
a határ őrizetével megbízott katonaság nem tartóz-
kodott benn a tartomány közepén, hanem közel a 
Duna vonalához.1 Hogy a pannonhalmi Sabaria nem 
fejlődött nagyobb várossá később sem, annak oka 
elsősorban szerencsétlen fekvésében keresendő: 
nagyon közel volt Arrabonához (Győr), s akkor még 
alighanem rengeteg erdőségben. 

És most egy kérdést! Van-e Szombathelynek a 
pannonhalmi Sabariáéhoz hasonló korú helyi hagyo-
mánya vagy történeti emléke arra nézve, hogy Szent 
Márton ott született? — Eddig legalább tudtommal 
nincs. Mert a tudákos Bonfini2 vagy épen Schoen-
visner3 és Lakner művei, avagy Goszthon János, 
Draskovich György és II. Eerdinánd oklevelei (1525, 
1636, ill. 1638-ból) csakúgy nagyon is későiek, mint 
azok az épületek — sőt keresztelő-kút I melyekre 
pl. Lakner hivatkozik.4 Velük szemben áll mindig a 
régibb hagyomány és régibb történeti adat, sőt az 
újabb kiváló historikusok is (Fessier, Katona stb., 
hogy a legújabbakat ne is említsük). S megjegyez-
zük még, hogy a pannonhalmi Sabaria hagyomá-
nyának folytonossága az újabb korban sem szakadt 
meg (Garampi, Altieri stb).5 

Régi tényadatok, régi hagyomány, jó kódexek 
és tudósok egyformán tanúskodnak tehát amellett, 
hogy Szent Márton toursi püspök a pannonhalmi 
Sabariában született. Balogh Albin. 

A Mária nevét megörökítő legrégibb ke-
resztény feliratokról. In. kö2iemény. 

II. Feliratok monumentális épületeken. 
Gregorovius az ő «Geschichte der Stadt Rom im 

Mittelalter» cimű művének 102. és 108. oldalán ezeket 
merészeli állítani: «Der Cultus der Jungfrau Maria 
war im 4. Jahrhundert in Rom noch nicht ofiiciell 
anerkannt. . . Die Jungfrau Maria hatte im 4. Jahr-
hundert nur erst einen schüchternen Cultus in Rom, 

1 J. Rdt. I. 6—7 ; Szilágyi S. : A magy. nemzet tört. 1. 
CLX—CLXVIII. 

3 Bunßni : Kerum Hungaricarum Decades í. (Erdődy Kr. 
kiadása, Pozsony, 1744. 19. 1.) V. ö. Pokorny i. m. 111. 

3 Schoenoisner : Antiquitatnm et históriáé Sabariensis. . 
11. IX. Pestini, 1791. 

4 Lakner i. m. 45—47. V. ö. : Pokorny i. ni. 124, 132—137 ; 
Thirr ing: Sopron és a nyugati Alpok. Sopron 1911, 172,276. 

5 Fuxhoffer-Czinár i. m. 26, 30. 
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und sie trat mit allen Ansprüchen auf Göttlichkeit (sie !) 
erst nach dem Jahre 432 auf». Mindenestre új im-
pulzust, megújhodást és még erősebb gyökeret vert 
a már három százados Mária kultusz a 432-iki ephe-
sos-i zsinatnak ama határozata révén, amely világosan 
kimondja Máriának istenanyaságát. Ez a zsinat, mint 
tudjuk Neslorius tévtanának megállapítása végett 
hivatott egybe. 

Ezért tehát nevetséges Gregorovius-nak amaz 
állítása, hogy a tulajdonképeni Mária-kultusz csak 
az említett zsinat után kezd elterjedni. Ép oly téves 
amaz állítás is, hogy az Egyház már kezdet óta 
«imádta» az Istenanya személyét. Bármily nagy, 
általános, az egész föld kerekségére kiható tisztelet-
nek s szeretetnek örvend Jézus Krisztus szülő anyja, 
a boldogságos Szűz, de még a legjobb akarattal sem 
állítható az, hogy úgy az ephesos-i zsinat, valamint 
a szeplőtelen fogantatás hitágazatának kihirdetése 
előtt, vagy az után imádták volna a hívek az ő fen-
költ személyét és alakját. 

Ezen eszmemenettel kapcsolatban, az a kérdés 
is felmerül önkénytelenül, hogy léteztek-e, vagy 
voltak-e már az ephesos-i zsinatot megelőző korban 
Mária tiszteletét hirdető templomok, bazilikák, vagy 
kápolnák? Ha már az egyes kiváló vértanuk, hit-
vallók sirjai, kivégeztetésük helyei, vagy pedig oly 
helyek fölé, amelyekhez az elköltözöttnek nevezete-
sebb tettei fűződnek, vagy pláne hiteles ereklyéi 
őriztetnek, a késői utódok istenházakat emeltek, úgy 
magától értetődik, hogy e helyek legtöbb esetben 
ugyané személy, vagy személyektől lettek elnevezve. 
Igen jól mutatják ezt különben az örök városnak 
legősibb plébániatemplomai, az u. n. tituli-k. 

Igen sok templom azonban az alapítók neveit 
is felvette, illetve kapta; mint a Constantiana, Libe-
riana, stb. Igy tehát a Mária templomok eredetét 
nem is a szűkebb Itáliában, hanem az Istenanya 
szűkebb hazájában, tehát azon a helyen kell keres-
nünk, ahol egész életét élte végig. Különben a his-
tória tanúsága szerint úgy az ő, valamint isteni Fiának 
élete olyannyira összeforrt, hogy az Istenanya éle-
téhez fűződő localis momentumokat sem lehet egy-
könnyen külön-külön tárgyalni. 

Alexandria nagynevű püspökének, Szent Péternek 
élettörténetéből megtudjuk ugyanis, aki a Dioctetian-
féle üldöztetések alatt szenvedett vértanúhalált, hogy 
az illető Alexandria egy külvárosában, az ottani 
Coemeterium közvetlen közelében, az Istenanya tisz-
teletére egy díszes templomot építtetett. 

Így tehát ez volna az első Mária-templom, amelyről 
hiteles, irott értesülésünk van, s amely az ephesos-i 
zsinatot megelőzőleg jóval száz év előtt készült.1 Az 
alábbiakban egynéhány oly dedikációs feliratot mu-
tatok be az V. és Vl-ik századból, amelyek a Bol-

1 Angeto Mai: «Speci leg.» II. pag . 691, a m e l y b e n j e r u -
z s á l e m i S o p h r o n i u s - n a k , a l e x a n d r i a i Szen t P é t e r é l e t t ö r t é n e t e 
v a n k r i t i k a i l a g t a g l a l v a . 

dogságos Szűz tiszteletére épült bazilikákra vonat-
koznak. 

Az ephesos-i zsinat határozmányainák mintegy 
hirdetőjeként szerepel immár XVI századon keresztül 
az a római ősi bazilika, amelyet Liberius pápa (352— 
366) uralma alatt építeni kezdettek, és III. Sixtus 
pápa (432—440) alatt pedig ama fenséges mozaikok-
kal díszítették, amelyek az Istenanyát legszebb pilla-
nataiban, az isteni Ige születésének glóriájában ábrá-
zolja. 

Ki ne ismerné az ősi S. Maria maggiore ezen 
ragyogó mozaik-csoportozatait ? ! 

Az a felirat, amely valamikor a főportái felett 
állt, azt hirdette, hogy Sixtus pápa e templomot a 
Szűzanyának, Máriának tiszteletére emeltette. Azon 
festményciklus, amely a vértanuk csoportozatát ab-
ban a pillanatban ábrázolja, amidőn a vértanuk a 
jutalmul elnyert koronáikat az Istenanya ölében 
nyugvó Krisztusnak lábai elé rakják, mely jelenetet 
különben a feliratnak utolsó sorai is igazolják, az 
idők viszontagságai folytán, sajnos, végleg eltűntek. 
I)e Rossi1 értelmezése szerint így hangzik : 

VIRGO MARIA TIBI SIXTVS NOVA TEMPLA DICAVI 

DIGNA SALVTIFERO MVNERA VENTRE TVO 

TV GEN1TRIX IGNARA Vilii TE DEN1QVE FETA 

VISCERII5VS SALVIS EDITA NOSTRA SALVS 

EGCE TVI TESTES VTERI TIBI PRAEMIA PORTANT 

SVB PEDIBVSQVE IACET PASSIÓ GVIQVE SVA 

FERRVM FLAMMA FERAE FI.VVIVS SAEVVMQVE VENENVM 

TOT TAMEN HAS MORTES VNA CORONA MANET. 

A gall háborúban nagy hírnévnek örvendő Ba-
venna-i, vagy Rimini János fővezér által az V-ik 
század vége felé a Szűzanya tiszteletére épített tem-
plom a következő dedikációval bírt : 
AVXILIANTE DO ET INTERCEDENTE j BEÁTA MARIA IOIIES 

VIR GLORIOSISS | MAGISTER MILITVM . . . HANC j BASILICAM 

CVM OMM DEVOTIONE | ET DESIDERIO E FVNDAMENTIS | 

c o N S T R V x r r . 2 

Egy másik gall eredetű felirat arról értesít, hogy 
Eusebius püspök egy Mária-templomot építtetett egy 
antik circusban azon okból, hogy ezáltal a még pogány 
korból fennmaradt erkölcstelenségnek gátat vessen. 
HANC TIBI CURISTE SEDEM PARAT EN QVAM GRATIA PRISCI 

VVLNERIS GVTTIS ABLVAT ALMA RVB1US 

EVSEBIVS INVEXIT H1NC TE BEATA SAGERDOS 

ALTI THRONI MATER CVRRENS AB ARCE POLI. 

A két utolsó sorban az a gondolat van megörö-
kítve, hogy az Istenanya Maria, akinek Fia az Égben 
a legmagasabb polcot elfoglalja, vegye szívesen ezt 
a számára emelt hajlékot. 

Madaba, vagy Medaba, ma alig említésre méltó 
kis falucska Moab tartományban, a Szentföldön, amely 
egyenes irányban kelet felé, körülbelül vagy 20 kilo-
méter távolságnyira fekszik a Holt-tenger észak-
keleti oldalán. E helyen fedeztek fel 1891-ban egy 

1 « Inscr ip t .» II. p . 71. No 42. 
s U. o. II. pag . 8. N" 14. 



(»770 
R E L I G I O LXXII. évf. 1913. 

köralákú ősi szentélyt, amelynek még elég jó kar-
ban levő mozaikművű padozatában görög nyelvű 
versek is találtattak. E versek sorba felszólítják a 
szentélybe lépőket, hogy ne feledkezzenek meg és 
vessék tekintetüket az Istenanya és a gyermek Jézus 
képe felé : 

ÜAP0ENI 
KHN I MAPIHN | 0EO 

MHTEPAI KAI | ON | EÏIK 
TEN IXN j IIA MB AGI AH A10E 
o r i MONONIÏIEA I MONOr 
AEPKOMENOC | KA0APE1" 

E I NOON j KAI] CAPKA | KAI | E 
PPA I ßC IKA6APAIC 

ErXAIC [ AÏTON 
0NIAAON... 

Ilapítevtxrjv Mapwjv freopj-cépa xaí Sv exixxev | Xpcaxàv 
7ia|j.jjaaúáa freoö [ióvov uiea [lóvou | Sepxojxevoç xaítápsue 
voOv xaí aápxa xaí spya | «ç xafrapaîç eù/aîç aúxov 9-sóv 

zn 
ESZ 

V. K Ö N Y V K R I T I K A 0 H 

AAOV... 

«A Szűz Máriát, az Istenanyát és Azt akit szült, 
Krisztust, az örök Királyt, az egy Istennek, egy Fiát 
megpillantva, (meglátva), tisztítsd meg szivedet, lénye-
det (húsodat) és tetteidet, hogy ezáltal te tiszta (bűn-
mentes) imákat küldhess Istennek és a nép is...»1 

E templomnak egy másik, sokkal jobban meg-
rongálódott felirata így hangzik némileg kiigazítva : 

«Ezen, az Istenanya és szeplőtelenül fogantatott 
Úrnőnek (xfj? àyiaç xai axpávxou SEOTIOÎVYJÇ â-eoxwxou) 
tiszteletére emelt templomnak, különösen pompás 
mozaik-padozata, a Madaba-i istenfélő népnek áldo-
zatkészségéből készült. Kérve, hogy az adakozók-
nak bűnei elengedtessenek. Amen, Ó Uram! Ez a 
mű Isten segedelmével bevégeztetett február ha-
vának ...» 

A szöveg végén levő dátumot lehetetlen volt az 
erős rongálás folytán megállapítani. De Rossi két-
ségbe vonta az 587-ik évet, sokan akkorra mondják 
ennek keletkezését, de valószínűnek tartja a kidol-
gozást illetőleg a Vl-ik századot. 

Egy ott talált harmadik felirat, amely a templom 
előcsarnokát díszítette, de sajnos csak töredékben 
maradt fenn, a következőket mondja : 

AriA MAPIA BOH0I MHNA TQA... 
"Ayca Mapía ßorj&a Mrjvâ xíjj SoóXw aou... 
«Szent Mária, segíts a te szolgádnak Menas-nak». 
A Menas név alatt vagy az illető templom püs-

pöke, vagy egy oly személy értendő, aki a templom 
építése körül különös édemeket szerzett. Az sem 
lehetetlen különben, hogy Egyptom nemzeti szent-
jének, Szent Menas-nak e templomban külön oltára 
volt, mert feltehető, hogy tiszteiele ekkor már ide is 
elhatott, illetve eljutott. 
(Folytat juk.) Stöhr Géza Ker. János. 

1 U. az Bull. 1892. pag. 25. Stimmen aus M.-L. 53 kötet 
390. «Das heilige Land» 56 évf. 214. old. 

C. Hasért, Eine Hypothese über die Ent-
wicklung des Menschen. Graz, 1912. 44 1. 

A népszerű hitvédelmi munkáiról ismert szerző 
ebben a füzetében új hypothezissel szolgál az ember 
fejlődésére nézve. Elveti Snell jenai professzor fel-
fogását, aki szerint az állatok elmaradt emberek; 
valamint Klaatsch breslaui tanárét is, aki szerint az 
anthropoid majmok csak egyoldalú és másodlagos 
hajtásai annak a közös törzsnek, amelyből a tertiär-
korszakban az ember is kiindult ; végül Mivartét is, 
aki szerint az ember teste szerint az állattól szár-
mazik, és mikor megfelelő fejlettségi fokát elérte, 
állati életelve helyébe emberi lelket kapott. Ő maga 
úgy gondolja, hogy valamikor egy oly életcsira kelet-
kezett, amely arra volt képesülve, hogy emberré 
fejlődjék, amely tehát az ember törzsfáját képezte és 
minden más állat fejlődési vonalától különbözött. 
Ez a még nem kész ember kisebb volt, szőrösebb, 
másodrangú nemi jellegei fejletlenebbek, homloka 
hálranyomult, alsó állkapcsa erős volt, álla kevéssé 
fejlett. Nem járt négy lábon, de feje kissé előre-
hajlott. Társaságban élt öntudat, gondolat és nyelv 
nélkül, de önfenntartásához erőteljes ösztönei voltak. 
Agyveleje fokozatosan fejlődött századok alatt. Ennek 
a fejletlen embernek már a törzs kezdetétől fogva 
teljes emberi lelke volt, de ez hosszú századokon át 
csak mint életelv működött, míg t. i. agyveleje telje-
sen ki nem fejlődött. Ezt a lelket Isten alkotta, és 
pedig olyan értelemben, hogy öröktől fogva rendelte, 
hogy mikor egy emberi test fejlődése számára a fel-
tételek megvannak, szellemi lélek keletkezzék. Az az 
életcsira, amely alapját képezi az emberi törzs fejlő-
désének, nem fokozatosan keletkezett, de egyszerre 
állott elő ; valamint a szellemi lélek is, amely hosszú 
időn át csak életelv szerepét vitte benne, egyszerre 
lett a szellemi élet forrása, úgy, hogy a gondolkodásra 
képtelen előembernek, mint atyának egyszerre csak 
gondolkodó gyermekei (egy fiú és egy leány) lettek. 
Ezek az első emberek, akik valami olyan helyen 
éltek, ahol a természet reájuk nézve nem volt állatai-
ban veszedelmes. Ez a paradicsom. — A szerző azt 
tartja, hogy ez a felfogása nem ütközik semmiféle 
keresztény elvbe, mert mellette megőriztetik sérelem 
nélkül az isteneszme, és az emberi léleknek a testtől 
s annak képességeitől való lényeges különbsége. Más-
részről ez az elmélet természettudományosan nem 
igazolható ugyan, de megfelel az evolucio uralkodó 
gondolatának. Hypothezis tehát, amely analógiákkal, 
kivált az ontogeniának és a phylogeniának párhuza-
mosságával érvel. Elismeri, hogy számos nehézsége 
lehet ; iparkodik is többre feleletet adni. — Úgy vélem 
azonban, hogy a legfontosabb nehézségek nem jutnak 
eszébe. Mi lesz azokkal a lelkekkel az üdvösség 
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rendjében, amelyek csak életelvek voltak és nem 
gondolkodó lénvek? Ez hihetetlenül nehéz kérdése o ^ 
volna a soteriologiának. A megfejtés tehát újabb 
problémát ébreszt. Aztán nem igen lehet azt érteni, 
hogy egy valóban szellemi lélek, amely éltet egy 
testet, még ennek a testnek teljes kifejlődése után 
se tudja használni a kezdetleges agyvelőt gondol-
kodásra. Folytatni is lehetne a szerző által nem 
említett nehézségeket. De még csak azt kérdezem, 
miként lehet a bibliai teremtéstörténetet kiegyeztetni 
azzal, hogy az első már eszes emberpárnak még 
gondolkodásra képtelen szülei volnának? Végül minő 
különös esetlegesség, hogv a gondolat megvillanása 
épen csak két lényben, hozzá egy férfiban és egy 
nőben történnék?! Részemről tehát Hasért eszméjé-
nek különösebb jelentőséget nem tulajdonítok. Külön-
ben oly szerény hangon és oly igénytelenül fejti ki 
felfogását, hogy támadni sem látom szükségesnek. 
Annyi bizonyos, hogy exotikus gondolatát kellemesen 
folyó fejtegetésben örökítette meg. 

Zubriczky Aladár dr. 

Bihlmeyer: Wahre Gottsucher. Worte u. 
Winke der Heiligen zum beuroner Jubiläum aus-
gewählt. Herder kiadása. Kötés minősége szerint ára: 
1 "52 kor. 2*04 kor. és 3'12 korona. 

Ötven év mult el azóta, hogy a nemes testvérpár, 
Walter Maurus és Placidus, a későbbi nagynevű fő-
apátok, Hohenzollern Katalin fejedelemasszony párt-
fogása alatt a beuroni kolostort megalapították. 

Szt. Benedek olyanok számára alapítá rendét, 
kik igaz szívvel keresik Istent. Szerző azért adta 
fenti cimet ennek a kedves emlékkönyvnek. S jól 
teszi hozzá a «wahre» jelzőt, mert hisz' mindenki ke-
resi az Istent, de nem mindenki helyes irányban. 

Bihlmeyer 46 olyan Istenkeresőt állít elénk, akik 
a helyes irányban keresték és el is érték Istent. 
A polgári év szerint haladva meg-megáll, hogy gyö-
nyörködjék ama nap szentjének életében. Nem élet-
rajzát irja meg, hanem csak egy jelenetet, vagy mondást 
ragad ki belőle, mely megragadta lelkét. S ezen 
elmélkedik, az elmélyedő lélek mélységével, a tiszta, 
derűs kedély elevenségével. Bihlmeyer konturfestő, 
de ebben mester. Néhány vonással oly keretet rajzol 
meg, melyet azután kiki saját lelkének megfelelőleg 
tölthet ki. Minden életrajza egy-egy költemény prózá-
ban. Minden lapjára hint el néhány drágagyöngyöt. 
S mindig tudja a hasznosat az élvezetessel összekötni. 

Ha a tudós szerző és kiváló lelki ember rövid 
idő alatt — «in wenigen Monaten reifte dies Büch-
lein heran» — ily tökéleteset tudott teremteni, nagyon-
nagyon kívánatos volna, hogy az egyes dátumok közti 
közöket mielőbb hasonló képekkel kitöltse, s egyelőre 
egy teljes évről adjon egy ilyen Szentek éleiét. Meg 
vagyunk róla győződve, hogy e jubileumi mű minden 
olvasójának ez lesz az óhaja. 

Babura László dr. 

VI. KATHOLIKUS VILÁGSZEMLE 

Német-Birodalom. 
Az államegyházból való tömeges kilépések 

é s az « E v a n g . B u n d » . A tömeges kilépések az állam-
egyházból («Landeskirche») felriasztották a németországi 
liberális protestantizmus vezető köreit is végre álmuk-
ból. A liberalizmusáról és (sic!) róma-ellenességéről 
hires «Evang. Bund»-nak központi tanácsa november 
25-én tartott ülésében foglalkozott ezen tömeges ki-
lépések ügyével és kimondotta, hogy az egyesület 
több mint 3000 fiókegyesületének figyelmét fel fogják 
hivni a kilépésre csábító agitációra, mely mind nagyobb 
mérvet ölt, mióta a szociáldemokrata vezérek is hozzá-
csatlakoztak. Különösen Berlinben valami nagyobb-
szabású ellenagitációt akarnak kifejteni az evangélikus 
egyház és a protestantizmus védelmére. Érdeklődéssel 
nézhetünk elébe annak, miféle agitáció lesz ez? 

Denique ezek a jó «Ev. Bündler»-ek addig liberali-
záltak a pozitív protestánsok ellen és addig hecceltek a 
katholikusok ellen, míg végre azt látták, hogy egy új 
ellenség, egy új Leviathan támadt, amely kalholikust és 
protestánst, liberálist és pozitivet egyaránt szőröstől-
bőröstől elnyelni készül. Ettől a szörnyetegtől azután 
már ők is megijedtek, pedig ennek az ördögvetésnek 
magvait ők segítették éleire kelteni. Okulhatnak belőle 
a protestánsok másfelé is ; exisztenciális katasztrófát 
reájuk nem a katholicizmus, hanem a hitetlenség fog 
hozni. 

A kilépési agitációnak lelke Hoffmann szociál-
demokrata képviselő, aki pár év előtt, mint vidéki 
agitátor kezdette meg pályafutását a birtokososztályok 
ellen indított agitációs körútján, amelyen mindig ugyan-
azt a beszédet mondotta el («A tízparancsolat és a bir-
tokososztályok»), amelyről a «Zehngebote-Hoffmann» 
név máig rajtamaradt. Később a birtokososztályok 
helyeit már nem a birtokosokat gúnyolta, akik a tíz-
parancsolatot nem tartják meg, hanem magát a tíz-
parancsolatot és a többi vallást igyekezett gúny és 
nevetség tárgyává tenni és kiadta a jelszót: «'raus aus 
der Kirche». A «Kirche» alatt Hoffmann az államegyházat 
érti és azért támadja, mert az állam segítőszervének, a 
papokat pedig az állam fekete rendőrségének («schwarze 
Gendarmen») tekinti. 

A németországi pozitív evangélikus papságnak lapja, 
az «Allgemeine Ev. Luth. Kirchenzeitung» épen ezen aljas 
heccelés miatt teljesen céltalannak látja egyes evan-
gélikus lelkészeknek egyébként tiszteletreméltó vállal-
kozását, akik a kilépési mozgalom gyűlésein meg-
jelentek; az ö megjelenésűkkel ugyanis semmi jót nem 
érhetnek el azért, mert a gyülekezeteken komoly érveket 
nem hallgatnak meg és a felszólaló beszédeket a gyalázó 
kifejezések és vádaskodások zuhanyával árasztva el, 
a szónokokat szóhoz jutni is alig engedik. 

Fra nciaország. 
Bartliou-kormány után Doumergue-kormány. 

Caillaux megbuktatta Barthou-1 azon ürügy alatt, hogy 
a Barthou által a hadikölcsön fedezésére kibocsátandó 
járadékkölcsön részére kívánt adómentesség megkáro-
sítja az országot és ellenkezik a tőkekamatadó beho/a-
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lalának nemrég elfogadott elvével (múltkor Barthou és 
Caillaux álláspontjait összetévesztettük), tulajdonképen 
pedig azért bukott meg Barthou, mert behozta a három-
éves katonai szolgálatot és egyházi kérdésekben nem 
eléggé intranzigensnek mutatkozott. Ezért vezette ellene 
hadba a radikálisokat és radikális szocialistákat Cail-
laux, a radikális pártnak a pau-i kongresszuson meg-
választott elnöke. Caillaux maga nem vállalta az elnök-
séget, hanem csak a pénzügyminiszterséget ; Doumergue 
lett a miniszterelnök, Viviani pedig a közoktatásügyi 
miniszter, Bienvenu-Mariin az igazságügyminiszter (volt 
már egyszer «garde des sceaux», sőt miniszterelnök is). 
Az egész kabinet radikálisokból áll, akik már is annyit 
elárultak, hogy a laikus iskola védelmét intranzigens 
módon kívánják megvalósítani. 

Mindenesetre érdeklődéssel lehet tekinteni a leg-
ádázabb radikálisokból álló kormány egyházpolitikai 
magatartása elé. A kormánynak a speciális jelleget nem 
Doumergue, hanem Caillaux adja meg, aki még Briand-ot 
sem tartja elég radikálisnak. 

Bulgária. 
A bulgárok katholizálásának indító oka és 

inai állása. Des Granges abbé, kath. szociálista vezér-
ember, most tért vissza Bulgáriából, ahová azért ment, 
hogy tanulmányozza a bulgárok katholizásáról szóló hírek 
valódiságát. O most Párisban egy interview-ben közli, 
hogy a bulgárok közt valóban komoly áramlat indult 
meg az áttérés felé. Ennek okai, igaz, nem annyira a 
skizmatikus tévelynek beismerésében, mint inkább nem-
zeti és nemzetegyházi szempontokban keresendők. A bul-
gárok a Rómával való unióban látják az egyedüli módját, 
hogy a szerb és a görög államba bekebelezett bulgár 
egyházakat megmentsék a szerb, illetőleg a görög nem-
zeti orthodox egyházba való beolvasztástól ; az unió ese-
tében ugyanis Róma — mint az az 1864 utáni áttéré-
seknél is történt — csakis a hitbeli és egyházfőségi alá-
vetést követelné meg a bulgároktól, akik görög szertar-
tású, de bulgár liturgiái nyelvű katholikusok kategóriájába 
kerülnének és méltán igényelhetnék a szerb, illetőleg a 
görög államtól a teljes vallásszabadságot, miként azzal 
bírni fognak e két állam területén a latin katholikusok. 
De magában Bulgáriában is, főleg a müveit körökben, 
nagy tért hódított az unió eszméje és az osztrák-magyar 
monarchia iránt való rokonszenv, amit nemcsak az orosz 
diplomáciának a bulgárok iránt a második háború alatt 
tanúsított álnoksága idézett elő, hanem inkább az, hogy 
a bulgáriai bulgárok a második háború után szomorúan 
tapasztalták, hogy macedóniai és ószerbiai bulgár faj-
rokonaikat az ottani görög és szerb püspökök egyszerűen 
ajgörög, illetőleg szerb nemzeti egyházba való belépésre 
fenyegetésekkel és erőszakoskodással igyekeztek rávenni. 

Des Granges szerint Szófiában és Filippopol-ban 
egy áttérési liga szervezi az áttérés ügyét. Máris sokan 
jelentkeznek a katholikus misszionáriusoknál áttérés 
végett ; a kath. vallás egyházi szertartásait igen sok bulgár 
keresi fel, általában divatba jött a katholicizmus a bul-
gárok közt. 

A francia diplomácia féltékeny szemmel nézi a moz-
galmat, mert az unio a triple entente gyengülését és a 
triple alliance erősödéséi jelentené. Des Granges idézi a 
szófiai francia követ kijelentését, mely szerint nem volna 

csodálatos dolog, ha két hónapon belül 2—3 millió bul-
gár áttérne az unio-ra. 

A Kölner Volkszeitung szerint Ferdinand királynak 
Szófiába való visszatérése után való napon egy öttagú 
küldöttség indult el Rómába az unio ügyének előkészí-
tése végett ; a küldöttség tagjai : Sabarov pópa mint a 
stara-zagora-i metropolitának képviselője, Jnnokenti szer-
zetes, Bocskov tanár, Balasev történész és Ikonomov 
újságíró. 

Az orosz lapok ennek hírére éles támadásokat intéz-
nek a bulgárok ellen és a Rómával való uniót teljesen 
céltalannak mondják, amely a macedón bulgárok sor-
sán semmit sem log lendíteni. 

Albánia. 
Az elbassan-i albán skizmatikusok áttérése. 

Albánia függetlenségének megvan az a jó eredménye, 
hogy vallási tekintetben a teljes szabadság érája köszön-
tött be. Még a török uralom alatt történt, hogy Elbas-
san-ban Germanos nevű skizmatikus pópa áttért a 
római kath. vallásra népének egyrészével együtt, de nem 
volt temploma, mert a skizmatikus templom továbbra 
is a skizmatikusok kezén maradt, újat pedig szintén 
nem építhetett, mert a török kormány, az orosz nyomás 
hatása alatt, az engedélyt megtagadta. Most végre, hogy 
Albánia függetlenné lelt, Germanos pópa meg akarja 
kezdeni az építést; az osztrák-magyar monarchia is 
konzulai útján megígérte a támogatást. Ha a templom 
felépül, hihetőleg az összes skizmatikusok áttérnek. 

Ezt látva a skizmatikus püspök, magához hivatta 
Germanos-1, hivatkozással Athénben és Konstantinápoly-
ban végzett tanulmányaira,őt vissztériteni igyekezett,kilá-
tásba helyezve gyors előmenetelét, ha visszatér. De Ger-
manos kijelentette, hogy ő azért tért át a kath. egyházba, 
mert ez Krisztusnak igaz egyháza, amely soha sem vál-
tozott. Majd a monastir-i orosz konzul ígért neki nagy 
összeg pénzt, és három évi kiew-i tanulmány után 
püspökséget is, de Germanos ezt is visszautasította. 
A szerbek, míg Elbassan-ban táboroztak, nem akadá-
lyozták vallásában Germanos-1. 

Még megemlítjük, hogy Skutari város lakossága 
október 21-én a hagyományos nagy ünnepélyességgel 
ülte meg a skutari-i Madonna ünnepét. Az osztrák-ma-
gyar konzul, egy osztrák-magyar díszszázad és katonai 
zenekar kisérte a körmenetet, amelyet Sereggi érsek 
vezetett. 

Szőnyegvevők f igye lmébe . Ajánljuk olvasóink szi-
ves figyelmébe N e u m a y e r F ü l ö p (Budapest, V. Deák 
Ferenc-tér 1.) szőnyegárúházát. Árjegyzékkel és mintákkal 
készségesen szolgál a cég. 

Ál l í t sunk karácsonyfát a gyógyí thatat lan betegek-
nek. Budapesten, az Irgalom házában a szegény gyógyítha-
tatlan betegek részére, a nemesszivü adakozók áldozatkész-
ségéből karácsonyfa fog állitatni, vigaszára és örömére azon 
szenvedő szerencsétleneknek, kiket e menhelyben ápolnak. 
Az adományoknak a: Irgalomházába küldéséért esedezik 
annak Főnöksége, III. ker., San-Marcó-ulca 60. 

Minden küldeményt köszönettel nyugtáz a főnökség. 

Hátralékos e lő f i ze tő inkhez . Tisztelettel felkérjük 
azon előfizetőket, akik a folyó II. félévvel vagy talán az egész 
évvel hátralékban vannak, a hátralék mielőbbi beküldésére. 
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F e l h í v j u k o l v a s ó i n k figyelmét S z ű c s A. A n g o l - b ő r b u -
t n r g y á r á r a (VII . , K á r o l y - k ö r ú t 5 /R . ) . 

Felelős sze rkesz tő és k i a d ó t u l a j d o n o s : 

Dr. HANUY FERENC , egyet, tanár ( I V . , Molnár-u. 2 0 . ) 

F ő m u n k a t á r s és szerkesz tő-he lye t tes : 

Dr. W O L K E N B E R G ALAJOS , egyet, tanár ( I V . , Váczi-u. 83.) 

Jusfh Béla 
kárpitosmester és 

díszítő 
Budapest, VIII., Horánszky-u. 22. 

ér tes í t i n a g y é r d e m ű r e n d e -
lőit s a közönsége t , hogy üzle-
t é t az itt ;elzell he ly i ségbe 
(kongregációi épület) he lyez t e 
á t . Megrendeléseket leg-
gyorsabban teljesít. 

Iparos és nem kereskedő 
35 éve fennálló r.k. cégi 
Készít és javfti Kelyhet, ciboriumot, oltár-
gyertyatartót, oltárlámpat, keresztet, ftistölőt, 
csil árt, gyertyára es villanyra stb. Arany, ezüst 
kinaeztist. bronzból, művészies és egyszerű ki-
vitelben. Kelyhek stb. tárgyak valódi tííz-
galván aranyozása és ezüstözése $őtilllásga,l. 
Tervrajz és költségvetés díjtalanul. Mielőtt más-
hol rendelést tesz, méltóztassék egy árjegy-
zéket kérni, melyet ingyen és bérmentve küld 

Kéri nagybecsű pártfogását 

BITTNER JÁNOS 
egyházi szerek müötvöse. 

Budapest, IX., Lónyay-u. 23. 
tbeiârat Czi'Czor-utea f.) 

HARMONIUM E S Z0MG0RA 
Mielőtt harmoaiumot vásárolna, ne mnlassza el a mi 

főárjegyzékünket kérni! 
Az országban a legnagyobb választék elvá-
molt elsőrendű amerikai és németországi 
gyártmányokban kedvezményes fizetési fel-
tételek mellett minden árfelemelés nélkül. 

Képviselők kerestetnek. 
K E R B E R É S B E R L E T H 
Budapest, VII., Wesselényi-ntca 53. szám. 

Orgonaharmoniumokaí 
m i n d k é t r e n d s z e r sze r in t a l ego lcsóbban szállí t 

Pajkr Rezső és Tsa, Budapest, 
X . , D e l e j - u t c a 2 5 . s z . ( T i s z t v i s e l ő t e l e p . ) 
Árjegyzék ingyen és bérmentve. Részletfizetés engedélyezve. 
Tanerőknek s lelkészeknek külön százalékengedmény. Kérjen 
árjegyzéket pianókról és pianinókrél. Bérmentes szállítás 
„ „ az utolsó vasúti állomásig. 

HARMONIUMOT 
elismert legjobb gyártmányokat szállít 
Magyarország legnagyobb hangszergyára 

STUWASSER J • udv. szállító, 

a javított Rákóczi-tárogató feltalálója. 

Lánchíd-ntca 5. szám. 
Öntöház-ntca 3. szám. 

Ajánlja mindennemű, gyárában készült hangszerelt, úgyszintén húrokat és hang-
^ szeralkatrészeket. 1 1 1—• <—• Árjegyzék díjmentesen küldetik. ^ 
l m — - m — m m _ _ _ _ — — _ _ _ _ _ _ _ « _ _ m m m W 

BUDAPEST, °yÍh 

TINTNER J . E. 
i.,, n. . . - m. k e t , m i n d e n n e m ű c im-

k a u c s u k - é s f é m -
b é l y e g z ő g y á r o s , 

v é s n ö k i m ű -
i n t é z e t . 

• 

• • • • • t á b l á k a t . • • • • • 

B u d a p e s t , I V . k e r ü l e t , 
K i g y ö - t é r 5 . 

T e l e f o n : 7 0 — 6 6 . s z á m . 

Angol börbútor - és borszék-különlegességek g y á r t á s a 
Kitüntetve a st.-louisi világkiáll í táson 1904. - Telefon 148—07. 

Q7ÎÏPQ A B U D A P E S T • 
O f e U v O H , VII., Károly-körút 5/R. 

Használt börbütorok feldolgozásra és fes-
tésre elfogadtatnak. — Kérjen fényképes 

katalógust díjmentesen. 

NEUMAYER FÜLÖP 
Telefonszám : 11—21. 
Alapíttatott lS98-baii. 

szőnyeg-áruháza 
Budapest, V., Deák Ferenc-tér I. Erzsébet-tér-
Bútorszövetek, ágy- és asztalterítők, 
függönyök, paplanok és szőnyegek 
gyári raktára. Közvetlen behozatal 

perzsa- és smyrna-szőnyegekben. 
Árjegyzék és mintákkal kívánatra készséggel szolgálok. 

Kukorica morzsoló 
6 korona. 

Ugyanez jobb minőség-

ben a m e r i k a i r e n d s z e r ű 

12 korona. 
À postaköltséget az 

árúház fizeti. 

Kukorica Y, szemes-
m 

& J l l l k o r o n a J S O ' f i l lót ' . 
Ugyanez jobb minőségben 
tölcsérrel és hajtókerékkel 

2 0 k o r o n a . 

A szállítást az árúház fizeti. 

Pontos megrendelési cím: 
G R A U E R MIHÁLY 
„ M e r k u r " k i v i t e l i á r u h á z 

X., Kőbánya, Óhegy-utca 9. szám. 



(»770 R E L I G I O LXXII. évf. 1913. 

1 T R Q 1 ) A L M I Ú J D O N S Á G O K ! 

• Kaphatók a Szent-István-Társulat könyvkeres-
kedésében. Budapest, Kecskeméti-utca 2. szám. 

Bossuet elmélkedései az evangéliumról. I. kötet: 
Urunk hegyi beszéde. Előkészület az Üdvözítő 
utolsó hetére. 8-adrét, 445 1. K 4.— 

Gillet: Jellemnevelés. 8-adrét, 216 1. K ... 2 50 
Glatfelder Gyula dr : Szellemi haladásunk akadá-

lyai. 8-adrét, 26 1. K —.50 
Hattler Xav. Ferenc : Jézus Szentséges Szivének 

háza. K 3.— 
Liguri-Nagy : Krisztusi lélek. (La vera sposa di 

Jesu Cristo.) Két kötet, 8-adrét, 532 1. K 9.— 
Miskolczy István dr. : Anjou Károly. 8-adrét. 120 1. 

K . . . 3 -

Pedagógiai könyvtár. Szerk. : Komis Gyula. 

I. kötet. Friml Aladár : Az 1777-ki Ratio Educa-
tions. 8-adrét, 271 lap. K 6.— 

II. kötet. Birkás Géza: Montaigne pedagógiai 
tanulmányai. 8-adrét, 139 lap. K... ... 3.— 

III. kötet. Péter lános dr. : Erasmus. A gyermekek-
nevelése. A tanulmányok módszere. 8-adrét, 
129 lap. K 3.— 

Stuhlmann Patrick: Kötelességeink az egyházi be-
szédekben. 8-adrét, 244 1. K ... 4.— 

Walter-Horváth : Katholikus pap élete és működése. 
8-adrét, 487 lap. K 4 — 

Alkalmi vételt 
ajánl szép és finom 

B Ú T O R O K , 
perzsa 

és 

csillárok - b a i l 

NAGY ZSIGMOND 

VI«, Lázár-utca 3. 
Bazilika közelében. (Saját ház.) 

Jegyeseknek fontos! Vételkényszer nélkül mindenkinek 
megtekintésre ajánlatos. 

Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII. ker., Szentkirályi-utca 28. szám. 
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A BUDAPEST] EGYETEM HITTUD. KARA TÖBB TAGJÁNAK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI 

Dr. H A N U Y FERENC, EGYETEMI TANÁR. 

Megje len ik — július és augusztus hó ki-
vételével — minden szombaton reggel . 

Szerkesztőség és kiadóhivatal : 

Budapest, IV., Molnár -u . 20. 

Előfizetési á r : egész évre K 12, félévre K 6. 
Egyes szám ára : 50 fillér. (Kapható a Szent-
lstván-Társulat köny/k. , IV., Kecskeméti-u. 2.) 

TARTALOM. I. Vezércikk : Késői hivatások. Irta : Tóth Tiha-
mér dr. — II. Az örök városból: í. A milano-i «szociális hét» 
elnökségének tisztelgése a Szentatyánál. 2. Akadémiai grádus-
osztás és jutalmazás a római Gergely-egyetemen. 3. A Szentatya 
felfüggeszti az Unione Economico-Sociale igazgató-tanácsának mű-
ködését. 4. Egy ú j «Venerabiiis Dei Servus». 5. A szociálista 
Avanti az antiiderikáiizmus ellen. — III. Tudományos cikkek, 
közlemények, értekezések: 1. Mária halála és mennybemenetele. 
I. Pataky Arnold dr.-tól. 2. Magyarországi Szent Ilona. Lultor 
Ferenc dr.-tól. 3. A Mária nevét megörökítő legrégibb keresztény 
feliratokról. IV. Stöhr Géza Ker. János-tói. 4. Modern bölcseleti 
és dogmatikai igazságfogalom. I. Wiedermann Károly dr.-tól. — 
V. Könyvkritika : 1. Kaposi József: Assisi Szent Ferenc «Virágos 
Kert»-je. Pélergál Henrik dr.-tól. 2. Jehlicska Ferenc dr. : A mo-
dern polgári jog és a katholikus keresztény erkölcstudomány. 
I. Hanuy Ferenc dr.-tól. — VI. Katholikus Világszemle : A.) Olasz-
ország : 1. Az Osservatore Romano az olasz katholikusok aspirá-
cióiról. 2. Sonnino az egyház és az állam viszonyáról Olasz-
országban. 15.) Franciaország: 1. A Doiimergue-kovmány pro-
gramja. 2. A francia kamara a Doümergue-kormánynak bizalmat 
szavaz. 3. A lourdes-i eucharisztikus kongresszus idejének meg-
változtatása. 

Lapunk f . é. utolsó száma dec. 25-én jelenik meg. 

Késői hivatások-
Irta : T Ó T H T I H A M É R DR. 

Leverően szomorú hírt olvastunk a Religio 
f. évi nov. 22.-i számának «Világszemlé»-jében a 
franciaországi tours-i egyházmegyében uralkodó 
ijesztő mérvű paphiányról. Jelenleg már 50 plé-
bániára nem jut pap. Évenkint 8—10 neopres-
byterre volna szükség, s ehelyett csak 4—5 kerül 
ki a szemináriumból. Ha ez igy marad, 10 év 
múlva már 100 parochia fog állani gazda, 100 anya-
egyház pásztor nélkül. Ez a lelki elárvultság aztán 
épen be fogja fejezni a francia kormányok egy-
házellenes áskálódásának évtizedes rombolását. 

A kedvezőtlen egyházpolitika nyomában 
fellépő nagy paphiánynak ez akonstatálásakomoly 
aggodalommal tölthet el minket is, akik már 
ma telve vagyunk a panasszal, hogy a hazai 
katholikus egyháznak még meg nem rendített 
anyagi helyzete mellett is alig vagyunk képesek 
a papság normális szukkreszcenciájáról gondos-

kodni. Félve gondolunk azokra az eszmeáram-
latokra, amelyek a szekularizációnak és a hitok-
tatást nem ismerő iskolának jelszavát nyugatról 
hazánkba is áthozzák, vagy jobban mondva a 
már itt levő jelszavakat megerősítik, s nálunk is 
diadalra juttatják, mert ez áramlatok győzelemre 
jutásának kétségkívül nem legutolsó káros követ-
kezménye volna a papság toborzásának rend-
kívüli megnehezítése. 

Jól tudjuk u. i., hogy az isteni Mester több-
nyire már az alsóbb iskolákban szokta homlokon 
csókolni azokat az ártatlan fiúkat, akiket majdan 
ott akar látni oltára előtt földre borulva, hon-
nan — felvértezve őket a Szentlélek erejével 
«ad robur et resistendum diabolo et tentation i-
bus eius» — kiküldi őket a lelkek szöllőjének 
végtelenül fenséges, de nem kevésbbé verítékes 
munkálására. E nagy feladat elvégzésére eddig 
is csak a lelkek elitje volt hivatva, a kevés válasz-
tottak. Mi lesz most, ha a nagy Pásztor előtt becsuk-
ják az iskola aj taját? Mi lesz, ha nem engedik 
oda a fejlődő romlatlansághoz, h o g y még angyali 
tisztaságuk hamvas érintetlenségében jegyezze el 
őket a Melkizedek rendje szerinti örök papságra? 

Mi lesz. . . mi lesz, töpreng az emberi ész; 
ezalatt pedig a lelkeknek szomjas isteni keresője 
megfordítja lépteit a bezárt iskolaajtók előtt, s 
ha nem engedik azok közelébe, akiket a har-
madik vagy hatodik órában hívhatna meg szőlő-
jébe, kopogtatásával azokhoz fordul, kik már 
életüknek kilencedik vagy tizenegyedik órájában 
vannak. Valami különös megindultságra késztető 
érzés árad ki abból a cikkből, amiben egy francia 
pap mutatott rá nemrégiben az isteni Mester talá-
lékony gondoskodására, mellyel aző«barátai»-nak 
megritkult sorait akarja hiány nélkül kitölteni 
Legyen e cikk adatainak alábbi rövid ismertetése 
eloszlatója minden aggodalmas kislelküségnek. 

A késői hivatások eddig sem voltak isme-



(»772 RELIGIO LXXII. évf. 1913. 

retlenek az egyház életében. Hogy csak két 
hírneves egyházi szónokot említsünk, Ravignan 
a hivatalnoki ruhát, Lacordaire az ügyvédi tógát 
adta cserébe a reverendáért. De a mi napjaink-
ban méltán kelthet Franciaországban feltűnést, 
az az eseteknek nagy száma, mikor a legkülön-
bözőbb végzettségű s elütő társadalmi állásban 
élő meglett férfiak lelkében gyúl ki egy eddig 
ismeretlen érzésnek békét nem hagyó nosztal-
giája : vágy egy új életbe, hol testvéreim üdvét 
szolgálhatom. Nemcsak itt-ott, de minden francia 
egyházmegyében megtalálhatók ezek a ((későn 
hívottak»; minden társadalmi osztályból, főkép 
pedig — szinte hihetetlen — az intelligens osz-
tályokból. 

Nem lehet öröm, csodálkozás s a jövőbe 
vetett bizalom nélkül olvasni a Saint-Sulpice 
szeminárium 1911—12. évi növendékeinek listá-
ját, hol többek közt ilyen növendékekkel talál-
kozunk: két hadnagy, kik elvégezték a «l'Ecole 
polytechnique»-et, egy orvos, egy lyceumi pro-
fesszor, három mérnök, egy fináncfelügyelő, négy 
doctor juris, egy festőművész, egy nagy párisi 
kereskedelmi vállalat tagja, egy anglikán kon-
vertita, egy lapszerkesztő stb. Mi csak örülünk, 
csodálkozunk e névsor olvastán, de nem tudnók 
megmondani — talán maguk az illetők sem — 
hogyan jöttek ők a zajgó világból ennek a sze-
mináriumnak csendes folyosóira. Egyszer csak 
megcsendült lelkükben valami hang: Spiritus 
Domini super m e . . . evangelizare pauperibus 
misit me, fellángolt szemükben valami csodás 
tűz, amit meggyújtani Jézus a földre jött, s össze-
törték a kardot, letették a szerkesztői tollat, nem 
mártották be többé az ecsetcl; hanem a tüzes 
felbuzdulás áldozatkészségével odaálltak az isko-
Iákból kizárt Mester elé: Ecce ego, mitte me! 

De az intellektuellek mellett elment a Mes-
ter tanítványt keresni a szegényebbekhez, tanu-
latlanabbakhoz is. A versailles-i kis szeminárium 
egy-egy növendékének történetéből meghatódva 
érezzük ki az isteni hivó kegyelem kemény har-
cát, amit sokszor rendkívüli akadályok ellen 

kellett megküzdeni. Csak egy pár példát lássunk. 
C . . . Lajos, egy előkelő kálvinista unokája; már 
eléggé előre haladt világi tanulmányaiban, mi-
kor hozzászólt a Mester: Secjuere me. Most újra 
kezdi tanulmányait a kis szemináriumban. G . . . 
Péter, valaha csizmadia legény, s Nantes-ben a 
kath. lapok rikkancsa. 20 éves korában egy 
falusi pap megtanítja latinul. Az idén az apostol-
lejedelmek napján már a szubdiakonátust kapta 
fel. L . . . Lajos, lakatos, kedvet kap a papi pá-
lyához s 19 éves korában — atyja akarata elle-
nére — iskolába lép, hogy elkezdje a nehéz 
tanulást: rosa, ae = rózsa, terra, ae = föld. B . . . 
Leo,29éves növendék; a párisi métropolitain (föld-
alatti villamos) egykori alkalmazottja. V . . . Ro-
bert, bűvész. Elment Amerikába; visszatérve kon-
vertál, 18 éves korában áldozik először, a Jar-
din des Tuileries padján tanulja a latint, belép 
a Notre-Dame des Champs papnevelőbe, s ma 
már M. l'abbé Robert V . . . Mgr. Touchet beszél 
egy rézművesről, ki a kaszárnyában hallott elő-
ször Istenről beszélni. Szerencsére egy szemina-
ristától (t. i. azok is kötelesek szolgálni). Meg-
keresztelkedik, megáldozik, megbérmálkozik . . . 
Nem elég. Még egy másik szentség után is vá-
gyódik, s meg is kapja, ha befejezi nagy lélek-
kel megkezdett hosszú évi tanulmányait. Az 
issy-i szemináriumban 1911-ben volt egy haj-
dani telefonkezelő, egy bankhivatalnok és három 
munkás. Epen a jelentkező munkások nagyobb 
számára való tekintettel némelyik egyházmegye 
külön speciális szemináriumot állított fel szá-
mukra. Mily vigasztaló jelek, mily örvendetes 
hajnalsugarai az újra kelő napnak! 

Láttára annak a fenséges jelenetnek, amely 
ma szemünk előtt lejátszódik, midőn jövő előtt 
álló férfiak hagyják el az Íróasztalt, a műtermet, 
az árúházat s magukra veszik az üldözött krisz-
tusi ügy nehéz apostolságát, nem szabad helyt 
adnunk a kislelkű csüggedésnek. Nem látjuk-e 
beigazolva a Szentírás szavait: Spiritus ubi vult, 
spirat ! 

Sok egyéb jel mellett ez a feltűnő esemény 

ÄNGSTER JÓZSEF és FIA 
orgona- és harmonium-oyár, PÉCS. 

O O A l a p í t t a t o t t : 1867. évben. O O 

A bpesti Bazilika nagy orgonájának épitői. 
Csak első dijakkal kitüntetve. 

Pécsi orsz. kiállításon legelső dijjal, állami aranyéremmel kitüntetve. 

Ajánlják kitűnő hangú és erős szerkezetű 
légnyomatu és elektromos berendezésű 

ORGONÁIKAT 
a legjutányosabb árak mellett, művészies 
kivitelben, o o O Raktáron kitűnő hangú 
harmoniumok minden nagyságban. 
Elektromos fujtató készülékek. Árjegyzéket kívánatra ingyen. 
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is, hogy t. i. olyanok, kik nem ápolgatták s 
élesztgették magukban gyermekkoruk óta a hiva-
tás kegyelmét, hanem a modern élet százágú 
utain — sokszor veszélyeseken, sokszor bűnö-
sökön — kezdték meg pályájukat, hirtelen a 
damaszkusi út fényében látják meg, és egy Szent 
Pál lelkesedésével karolják át az Istentől eléjük 
szabott igazi életfeladatukat, ennek az esemény-
nek gyakorisága — minden szomorú hir da-
cára is — joggal tölthet el reményekkel a fran-
cia egyház jövőjét illetőleg s megérdemli, hogy 
ezt a franciaországi katholikus renaissance egyik 
legbiztatóbb virágjának tekintsük. 

Csak ne szűnjünk meg a Mester kegyelmét 
leimádkozni hazánkra se, hisz' az aratás nem-
csak a franciáknál nagy, s a munkás nemcsak 
náluk kevés ! 

E3E3 II. AZ ÖRÖK VÁROSBÓL EB 
EIE3 

A milano-i «szociális liét» elnökségének 
tisztelgése a Szentatyánál. X. Pius pápa decem-
ber 10-én fogadta a milano-i szociális hét elnök-
sége tagjainak tisztelgését Dalin Torre, gróf veze-
tése alatt. 

Akadémiai grádusosztás és jutalmazás a 
római Gergely-egyetemen. December 11-én a 
S. Ignazio-templomban nagy ünnepélyességgel pro-
moveálták doktorokká, licentiatusokká vagy bacca-
laureusokká az «Universitas Gregoriana» hallgatói-
nak legjelesebbjeit. Közülök azok, akik «summa cum 
laude» kapták meg a grádust, éremben részesültek 
és pedig: két theologiai doktor, öt theologiai licen-
tiatus, 11 theologiai baccalaureus, egy kánonjogi 
doktor és egy kánonjogi baccalaureus, egy filozofiai 
doktor, három licentiatus és öt baccalaureus. 

Az avatáson Vine. Vannutelli biboros elnökölt, 
megjelent még több püspök és kurialis praelatus; 
a «Gregoriana Universitas» tanárai fS. J.) szintén meg-
jelentek. Az avatás közben a különféle római sze-
mináriumok és kollégiumok ifjúsága művészi ének-
számokat adott elő. 

A Szentatya felfüggeszti az «Unione Eco-
nomico-Sociale» igazgatótanácsának műkö-
dését. Merry del Val biboros, államtitkár folyó évi 
december 2. kelet alatt a Szentatya megbízásából 
levelet intézett Medolago-Albani grófhoz, a kath. 
«Unione Economico-Sociale» elnökéhez, amelyben 
elismerését fejezte ki a nevezett szociál-gazdasági 
szövetség által fennállásának néhány éve alatt is mái-
éiért eredményekért, nevezetesen az ifjúság szociális 
kiképzése végett alapított kath. szociális iskola fel-
állításáért, de másrészt, tekintettel a még hátralevő 
számos megoldandó és még sok év munkáját kivánó 

kérdésre, amelyek után fogja csak elérhetni a szö-
vetség az ő tulajdonképeni célját, a Szentatya nem 
adja meg a további megbízást a szövetség tanácsá-
nak és kívánja, hogy a szövetségnek tanácsa és köz-
gyűlése egyelőre szüntesse be működését, és csakis 
az elnök, Medolago-Albani gróf, intézze a szövetség 
ügyeit a neki adandó utasítások szerint. 

Egy új «Venerabilis Dei servus». December 
14-én a Vatikán consistorialis termében, X. Pius 
pápa jelenlétében, felolvasták és kihirdették a S. 
Congr. Rituum-nak decretum-át, amely kimondja 
Le Nobletz Mihály bretagne-i missionárius erényei-
nek hősies fokát, amely aktus folytán a legújabb 
pápai intézkedések szerint (S. C. Rit. «De servis Dei» 
1913. augusztus 26.) Le Nobletz-et már megilleti a 
(.(Venerabilis Dei servus» cim. 

Azelőtt ez a cim már a «commissio introductio-
nis causae» után megillette a «servus Dei»-t. A «com-
missio introd. causae»-t a Szentatya nem rendeli el 
előbb, mint legalább 10 évvel az illető «servus Dei» 
halála után. 

Le Nobletz ügyében ezután már a szorosan vett 
beatifikációs eljárás jön, előbb a «congregatio anti-
praeparatoria»-ban, majd a «Congr. praeparatoria»-
ban, végre a «Congregatio generalis»-ban, amikor 
majd a Congregatio Rituum szavazása (2/s-ad több-
ség) után a Szentatya fog dönteni és brevével a 
boldogok («Reatus») sorába iktatni a «Venerabilis 
Dei servus»-t. 

A december 14-iki kihirdetésen a Ritus-congre-
gatio praefectus-át és «ponens»-t (Martinelli bibor-
nok) Billot bibornok helyettesítette; megjelentek a 
beatifikációs per hivatalos résztvevői: A. Verde pro-
motor fidei stb. és a francia papnevelőintézeteknek, 
valamint a francia kolóniának tagjai nagyszámban. 

A decretum felolvasása után Duparc quimper-i 
püspök megköszönte a trónon ülő Szentatyának a 
kitüntetést, mely most Bretagne-t érte, és kiemelte 
Le Nobletz-nek érdemeit, aki bevezette a plébániai 
missiókat és a kátéoktatást Bretagne-ba, és ezen te-
vékenységével, valamint szent életének példájával 
eltörölhetetlen emléket hagyott hátra Bretagne lakói-
nál, kik ő neki és működésének köszönhetik azt, 
hogy Bretagne híven kitart a kath. hit mellett. 

A szocialista «Avanti» az antiklerikálizmus 
ellen. Az olasz szocialisták főorganuma, a római 
Avanti, Raimondo szocialista képviselőnek kamarai 
antiklerikális beszédéről írva, helyteleníti a beszédnek 
antiklerikális irányzatát, mert az antiklerikálizmusra 
ma már a szocializmus nem helyez súlyt. 

«Az antiklerikálizmus kitűnő figyelemelterelő 
eszköz volna az olasz polgári pártok kezében. Igy 
történt Franciaországban. Ott a köztársaság antikleri-
kálizmusa merész és ügyes művelet volt azon célból, 
hogy félrevezessék a proletáriátust, amely most épen 
olyan szegény és szűkölködő, mint volt előbb, míg a 
kongregációknak milliói a Duez-ek és társaiknak 
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kezeiben elsikkadtak. Az antiklerikalizmus minket is 
elvezetne ahhoz a blokkard politikához, amely a mi 
bajainknak forrása. De különben is a mi osztály-
antiklerikalizmusunknak semmi köze sincsen a szabad-
kőművesi antiklerikalizmushoz... A szocialista pártnak 
parlamenti programja nem igért sem kicsiben, sem 
nagyban antiklerikális «reprise»-!. Ezt vegyék tudo-
másul a párthoz tartozó képviselők.» 

Úgy látszik, derengeni kezd a szocialista kopo-
nyákban, hogy velük, mint balekekkel, mások kikapar-
tatják a gesztenyét a tűzből maguknak, de nem a 
szociálistáknak. Nálunk is csak így van. Ha holnap 
teljesülne a Társadalomtud. Társaság gárdájának 
vágya, a holtkézi birtokoknak szabaddátétele, azokból 
egyetlenegy holdacskát sem, sőt egy vörös krajcárt 
sem fognak megkapni a szegény szoci-k, hanem a 
lipótvárosi «Millionär»-ek. 

m . TUDOMÁNYOS CIKKEK, <*> <*> <*> 
cd <*> KÖZLEMÉNYEK, ÉRTEKEZÉSEK 

Szűz Mária halála és mennybemenetele az 
apokrif irodalomban/ k ö z i e m é n y . 

I. 

Mária mennybemenetelének autlientiája, szö-
vegemlékei, története. 

1. A könyv neve. — Könyvünket a különböző kéz-
iratok más és más nevekkel illetik: Toö áyíou 'Iwávvou 
toö ^eo/.óyo'j Xôyoç eiç xrjv xoipjaiv xfjç âyixç freoxôxou, -
Koipjaiç xi]ç... freoxoxou Maptaç, — Liber de transitu 
Mariae, Liber de assumptione Marine, Liber de obilu 
Marine, stb. Szerzőjének a kéziratok János apostolt 
mondják; az egyik latin átdolgozás szerint arimathiai 
József irta, a másik szerint Melito sardesi püspök, 
«amint azt János apostoltól hallotta.» 

2. A könyv első tanúi. — Gelasius pápa decre-
tuma 496-ban az apokrifok között kárhoztatja a 
könyvet, «qui appellatur Transitus sanctae Mariae.» — 
Thessalonikai János a VII. század vége felé Szűz 
Mária haláláról szóló beszédében szabadon használja 
munkánkat. — A tiszteletreméltó Beda pedig a VIII. 
században kortársai között olyanokat ismert, kik 
«praefato volumini contra auctoritatem beati Lucae 

1 A jelen értekezés történet-kritikai ismertetését nyújtja 
azon apokrif iratnak, mely Szűz Mária halálát és mennybe-
menetelét elsőnek irja le. 

incauta temeritate assensum praebent.» (Liber retrac-
lionis in Actus Apostolorum, 8. fej.) 

Damaskusi szent János a Szűz Mária haláláról 
szóló második homiliában (18. sz.) Juvenalis jeruzsá-
lemi érseknek egy beszélgetését közli Marcianus csá-
szárral és Pulcheria császárnéval, mely rövid kivo-
natát adja a Mária mennybemeneteléről szóló apokrif 
könyvnek. Szent Tamás apostol szerepét is megem-
líti, mint az A latin átdolgozás 17—21. fejezetei. De 
damaskusi szent János adatainak foiTása gyanánt 
bizonyos Eutbymiusnak egyébként ismeretlen törté-
netére hivatkozik (III. 4.). Hasonló történetet olvasunk 
a konstantinápolyi egyház menologiumában is, melyet 
II. Vazul császár (976—1025.) készíttetett. 

Az ál-Areopagita szent Dénes levele Titus krétai 
püspökhöz, mely örmény nyelven maradt fenn, és 
amely Mária haláláról és mennybemeneteléről szól, 
lényegében ismét megegyezik a Transitus előadásá-
val. — Még a késő középkorban is Jacobus a Vora-
gine genuai püspök a Legenda aureában Mária 
mennybemenetelét a Transitushoz hasonlóan irja le. 

3. Recensiók. — A görög szövegtől eléggé eltér a 
két latin átdolgozás és még inkább a szír. Ez utóbbi 
öt könyvre oszlik; az I. és V. könyvnek tartalma 
teljesen hiányzik a görögben és latinban, s a II., III. 
és IV. könyvnek is nagy része önálló anyag, úgy 
hogy a szír átdolgozásról külön is kell szólnunk. 

Kéziratok, kiadások. 
A görög kódexek a következők: A = a párisi 

1173. sz. kézirat a XIII. századból. — B = a velencei 
szt. Márk könyvtár II. 42. sz. kódexe. — C = a mün-
cheni 276. sz. kódex a XII. századból. — ü = a milá-
nói szt. Ambrus-féle könyvtár A. 60. sz. kézirata, 
talán a XI. századból. — E = ugyanott a C. 92. sz. 
kézirat, talán a XIV. századból. — Ezekhez járul még 
két müncheni kézirat a XVI. század tájáról: a. 146. 
és b. 66. 

Az AJ latin recensió kéziratai: A = Vatikáni 4363. 
sz. kódex, talán a XIII. századból. — B = a milánói 
szt. Ambrus könyvtár 0. 35 sz. kódexe, talán a XIV. 
századból. — C = Cod. Laurentianus. 

A BJ latin átdolgozásnak egyetlen kézirata a 
velencei III. 153. számú, a XIV. század tájáról. 

A szír átdolgozást Smith Lewis Ágnes 1895-ben 
Szuezben szerezte meg. 

A görög szövegnek és az A] latin recensiónak 
első és eddig egyetlen kiadását (a latin B recensió-
val együtt) Tischendorf készítette : «Apocalypses apo-
cryphae.» Lipcse, 1866. — A másik latin átdolgozás 
már azelőtt is többször látott napvilágot a régi írók 

Hemopatiai gyógyintézet Asthma, köszvény, görvélykór, idillt és nehéz szív- , 
gyomor-, máj-, vesebajok és súlyos idegbajok (para-
lysis , tabes, álmatlanság) gyógyítására berendezve. 
Bejáró betegek részére. Mérsékelt árak. Bevált, ki-Budapesi, V., Váci-köruí 18. S Z . I. = próbált kezelés 



'28. szám. R E L I G I O 775 

műveinek kiadásaiban. A főbbek a következők. Az 
1589. évi párisi kiadás mellett a — Bibliotheca Pa-
irum et veierum auctorum ecclesiasticorum (VII. köt.), 
Paris, 1624. Kiadója Margarin de le Bigne. — Collec-
tio Lugdanensis (II. köt.) 1677. — Combefisius : Biblio-
theca concionatoria (VII. kötet). — De mindenütt 
megtaláljuk a megjegyzést, bogy ami a 8. fejezettől 
végig olvasható, már nem érdemel hitelt, méltatlan 
Melitóhoz, mert a kánoni Apostolok Cselekedeteinek 
ellentmond. Fabriciusnak apokrif-gyűjteménye köny-
vünket csak éppen megemlíti. 

A szír szöveget Smith Lewis Agnes adta ki angol 
fordítással együtt Londonban, 1902-ben : Studia Sinai-
tica No. XI. Apocrypha Syriaca. The Protoevangelium 
Jacobi and Transitus Mariae. 

Van kopt és arab fordítás is. Az arabot, mely 
inkább egyezik a szír szöveggel, mint a göröggel, 
Enger Miksa adta ki 1854-ben ily cím alatt: «János 
apostol könyve a Boldogságos Szűz Mária mennybe-
meneteléről.» 

5. A könyv eredete. Iratunk egységes munkának 
látszik, de a szír átdolgozás szinte a felismerhetet-
lenségig elváltoztatta. Szerzője ismeretlen. Trithemius, 
ki Melito iratainak jegyzékét összeállította, köny-
vünket a sardesi püspök hiteles művének tarlotta. 
De már Beda szerint a szerző csak Melitonak koholt 
neve alatt ír. 

A könyv az V. században nagy elterjedettségnek 
örvendhetett, mert Gelasius pápa decretuma már 
kárhoztatja; a lényeges részek azonban már talán a 
III. századba is visszanyúlnak. A fordítások nem-
sokára az V. század után keletkeztek. 

«Mária mennybemenetele» más könyvekben is 
nyomokat hagyott. Az V. századbeli kopt Gamáliel-
evangelium (9) 17. töredéke kivonatolja a Transi-
tust; amit a kopt Bertalan-evangelium /«A feltáma-
dás könyve») a 7. fejezetben mond, hogy Mária tes-
tét a paradicsomban cherubok és 1200 angyal fogják 
őrizni, hasonló a szír szöveg V. könyvéhez. — A «Tran-
situs»-szal egy irodalmi műfajhoz tartozik egy más 
szír munka : Úrnőnknek, Máriának szolgálata, melyet 
Wright tett közzé 1865-ben Londonban «Contribu-
tions to the apocryphal Literature of the N. T.» c. 
gyűjtő munkájában. — Ugyanilyen tárgyú az a szír 
munka, melyet Budge adott ki angol fordítással 
Londonban 1865-ben: «The history of the Blessed 
Virgin Mary and the history of the Likeness of 
Christ.» 

II. 
A görög és latin szövegek tartalma és tanai. 

Máriának az angyal hiriil adja közeli örök 
dicsőségét. 

Görög szöveg 1—3. f . Mária naponkint meg 
szokta látogatni Fia sírját. A zsidók ugyan halállal 
fenyegettek mindenkit, ki Jézus sírjához közeledni 
merészel, de Máriát Isten megóvta, a sír őrei nem 

láthatták őt soha. Egy pénteki napon, midőn szoká-
sához hiven ismét tömjént és myrrhát vitt a sírhoz, 
megnyílt az ég, és Gábriel angyal tudtára adta, hogy 
örök dicsősége közel áll. 

Latin A) recensio 1—5. /'. Mária kérte Fiát, hogy 
három nappal halála előtt adja tudtára élete végét. 
Krisztus a mennybemenetele után következő esztendő-
ben beváltja igéretét. (C) kódex szerint Gábriel ark-
angyaljelenik meg Máriának, paradicsombeli pálma-
galyat tartva kezében.) Mária elhivatta arimathiai 
Józefet és Krisztus egyéb tanítványait, majd legdísze-
sebb ruhájába öltözött. 

Latin B) recensio I—2. f . Jézus a kereszten Máriát 
Szent Jánosra bízta. Mialatt János Ephesusban taní-
tott, Mária János szüleinek házába vonult. Egy év-
vel Krisztus mennybemenetele után pálmaágat hozó 
angyal tudtára adta közeli égi dicsőségét. 

Mária Bethlehembe vonul. [Gör. f.) Ekkor Mária 
Gábriel arkangyal tanácsára betlehemi házába tér, 
hová három szűz követi, kik addig is kiszolgálták.1 

Az apostolok megérkezése. Gör. 5—18. Lat. A)6—10. 
Lat. B) 3—5. Mária imában az Úrhoz fordult, hogy 
Jánost, ki Ephesusban tanított (Gör.: és a többi apos-
tolokat), hozzáküldje. A Szentlélek fényes felhőben 
rögtön Bethlehembe ragadta Jánost. (Lat. A: Mária 
szelid szemrehányással fogadta Jánost, hogy oly so-
káig magára hagyta, mire János bocsánatot kért.) 
Mária öröme igen nagy, de rögtön temetéséről kezd 
beszélni, megmutatja a paradicsombeli pálmaágat, 
és kéri Jánost, ne engedje meg, hogy holttestét a 
zsidók elégessék. János megígéri, hogy mindenben 
Krisztus parancsa szerint fog eljárni. Ekkor az ösz-
szes apostolok megjelennek: a még élő Péter Bómá-
ból, Pál Tiberiásból, Tamás Indiából, Jakab Jeruzsá-
lemből, Máté egy tengeri útról, Bertalan Thébából 
és Márk Alexandriából. Sőt a már meghalt András, 
Fülöp, Lukács, Simon és Tádé is eljöttek. Mindeze-
ket a lélek Péterhez ragadta, és onnan együtt Máriá-
hoz.2 Mindnyájan elmondják, hogyan hozta őket oda 
a Szentlélek, mire Mária látja, hogy halála közel áll. 
Imájuk alalt számtalan angyal száll le az égből; 
Bethlehem lakói pedig mindezt nagy félelemmel el-
mondták a jeruzsálemi procuratornak és papoknak. 
A csodák láttára sok beteg keresi fel Máriát, kik 
minden betegségükből kigyógyulnak. 

A zsidók támadásai Mária ellen. [Gör. 29—36.)s 

A zsidó papok Máriát bethlehemi házából ki akar-
ják űzni, de éjjel egész légió angyal száll le az ég-
ből. A zsidók megfenyegették a procuratort, hogy 

1 A latin szövegek nem említik a bethlehemi ulat, de 
lat. A) tudja a három szűz nevét: Sepphora, Abigea és Zaël 
(a szírban : Kalletha, Nesra és Tabetha). 

2 A szerzőnek fogalma sincs azon történeti lehetetlen-
ségekről, melyeket e jelenetben összehozott. A latin recen-
siók sokkal kevesebbet mondanak. Péter Antiochiából jön 
(Lat. A 9.), az összes apostolok még élnek, de rajtuk kivül 
több más jámbor is. ott van Mária betegágyánál. 

3 Ez a rész a latinban hiányzik. 
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feljelentik Tiberius császárnak, ha Máriát el nem űzi 
Bethlehemből és Jeruzsálem környékéről ; mire a 
procurator egy chiliarchost küld, hogy Máriát és az 
apostolokat szégyenszemre Jeruzsálembe kisérjék. 
Ámde a Szentlélek a levegőn keresztül viszi őket 
Jeruzsálembe, s az elfogatásukra küldött csapat öt 
napon át csak az angyalok énekét hallja és az édes 
illatot érzi. A papok bűbájosságra gondolnak; öt 
nap múlva angyalok és szeráfok leszállása meg-
mutatja Mária tartózkodási helyét Jeruzsálemben. 
A papok és szadduceusok a procurator engedélyével 
és az ő jelenlétében fel akarják gyújtani a házat, de 
az angyalok megbüntetik a gonoszokat, s a tűz őket 
emészti meg. Erre a nép egy része Istennek vallja a 
szent Szűz Fiát. 

Mária halála és eltemetése. (Gör. 37—50., Lat. 
AJ 11—16., BJ 6—17.) A Szentlélek tudtára adta az 
apostoloknak, hogy Krisztus fogantatása és születése 
vasárnapra esett. A görög (és szír) szöveg közli Jé-
zus nevezetesebb napjainak chronologiáját, s azt 
halljuk, hogy az utolsó Ítéletnek napja is vasárnap 
lesz. Majd ugyancsak vasárnap, a harmadik órában 
számtalan angyal, cherub és szeráf száll le, végül 
maga Krisztus, hogy anyja lelkét az égbe vigye, tes-
tét pedig a paradicsomba helyezze a feltámadás nap-
jáig (Gör. 39. fej.). Mária még egyszer imádva meg-
csókolta Fiát, megáldotta az apostolokat és összes 
hiveit, majd lelke elszállt testéből. 

János bezárta Mária szemeit, majd Péterrel és 
Pállal (gör. : és Tamással) együtt, Krisztus parancsára, 
a szent testet hordágyon kivittek a Gethsemani-
kertbe. (Lat. B 10, 1. szerint a szűz János viszi a 
menet előtt a paradicsomi pálmaágat.) Útközben egy 
Jephoniás (Lat. A: Ruben, szir: Juphania) nevű Írás-
tudó Mária testét meg akarta ütni, de büntetésül 
elszáradt a keze. A szerencsétlen Máriához könyör-
gött, mire meggyógyult és megtért. (Lat. B 14, 2 sze-
rint megtérése után megérinti néhány büntetésből 
megvakultnak szemét azon gallyal, melyet Péter Já-
nostól elvéve, neki adotl, mire ezek rögtön meggyó-
gyulnak.) 

Három napon keresztül a sírnál folyton angyali 
ének hallatszott, negyednapon pedig Mária holttes-
tét Krisztus a paradicsomba vitette. Erzsébet, Anna, 
Ábrahám, Izsák, Jákob és Dávid 1 az összes angyali 
karokkal Máriát nagy örömmel fogadták, az aposto-
lok pedig visszatértek, és a csodák láttára dicsőítet-
ték a teljes Szentháromságot. 

Led. B 15—11. szerint az apostolok kérelmére 
Krisztus a már eltemetett szent Szüzet feltámasztotta, 
és úgy vitette fel a paradicsomba. Ezután a fényes felhő 
minden apostolt visszavisz oda, ahonnan jött. 

Egyedül a latin A szövegben (17—21.) olvassuk 
Szent Tamás történetét, ki elkésve jött Mária teme-
tésére, de útközben látta, mint viszik az angyalok 

1 A latin átdolgozásokban a nevek hiányzanak. 

Mária testét az égbe, sőt ruháját is megkapta. Az 
apostolok nem hiszik szavait, de meggyőződnek azok 
igazságáról, midőn a sírt felnyitják. 

Ez a recensio arimathiai József koholt szavaival 
végződik, melyekkel magát a könyv szerzőjének 
mondja. (A görög szövegben az ál-János állandóan 
az egyes szám első személyében beszél.) 

* 

Könyvünk szerzője orthodox hitű keresztény, 
kinek célja: megdicsőítve előadni a Boldogságos 
Szűznek halálát és mennybemenetelét. Más különös 
dogmatikus célja nincs. Ahol szorosan vett dogmák-
ról beszél, mindenütt a helyes állásponton van. Csak 
egy vonás különös, amely azonban nem áll egyedül 
az apokrif irodalomban: a görög szöveg megkülön-
bözteti az eget a paradicsomtól. A paradicsom nem 
földi hely, hanem átmenet a föld és ég között. Máriá-
nak csak lelke szállt fel az égbe halála után, testét 
az Úr a paradicsomba vitette és ott angyalok őrize-
tére bizta. A latin AJ recensio csak égről, BJ pedig 
csak paradicsomról szól.1 

A történeti tényekkel azonban szerzőnk igen 
szabadon bánik. Mária halálát a Jézus mennybe-
menetelét követő esztendőre teszi, s az apostolok 
akkor már az egész világon tanítanak. Már akkor 
Pál is apostol, és az apostolok fele már a halottak 
közt van. De abban úgy látszik igaza van iratunk-
nak, hogy Mária Jeruzsálemben halt meg, és nem 
Ephesusban. Az apokrif iratok rendes szokása szerint 
a mi könyvünk is túlozza a csodákat. 
(Folyt, köv.) Pataki Arnold dr. 

Magyarországi Szent Ilona. 
Az Ecole Française de Rome 1913. első félévi 

kiadványában (Mélanges dArchéologie et d'histoire, 
XXIIIe Année, Fase. I—II. Janvier-Mai. Rome-Paris. 
2—23. o.) R. Fawtier, a nevezett intézet jeles tagja, 
hosszabb tanulmányt közöl: La vie de la bienheu-
reuse Héléne de Hongrie címmel. Boldog Ilonának, 
e nálunk, szűkebb hazájában csaknem elfeledett 
dömés szentnek, legendáját fedezte fel a kiváló tudós 
több verzióban. Amint a cikkel átolvastam, azonnal 
kérdést intéztem dr. Vargha Daniján-hoz, a magyar 
kódexirodalom hivatott ismerőjéhez, van-e a magyar 
kódexekben bold. Ilonára vonatkozó adatunk. Igenlő 
válaszára hasznosnak véltem, hogy a kérdés iránt 
érdeklődők figyelmét a francia ismertetésre, mellyel 
együtt maga a bájos legenda is közölve van, a Religio 
hasábjain felhívjam. 

A siena-i Biblioteca Communale-ban őrzik kéz-
iratban Caffarini Tamás dömés szerzetesnek siena-i 
Szent Katalin legendájához írt Supplemento-it. A XV. 
századbeli jámbor atya ezen magyarázatokban a 

1 Nem képezi feladatunkat Mária mennybemenetelének 
tanát dogmatörténeti szempontból tovább követni. 
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nagy siena-i Szent stigmáit igazolandó, a stigmatizált 
szentek sorában megemlíti Szent Ferenc mellett 
Gautier strassburgi dömés szentet és magyarországi 
boldog Ilonát is. 

Ez a jegyzet hívta fel Fawtier érdeklődését, hogy 
boldog Ilona legendái után kutasson. Munkásságát 
siker is koronázta. A római dömés-levéltárban (Bib-
lioteca Casanatensis) két kéziratra, a siena-i városi 
levéltárban egy kéziratra lelt, melyek a Szentnek 
csodákban gazdag élettörténetét elég terjedelmesen 
adják. A három különböző helyről származó verzió-
ról Fawtier beható összevetés után megállapítja, 
hogy azok feltétlenül egy forrásból merítettek. Az 
első verzió másolója, előszava szerint, egy Velencé-
ben őrizett példány alapján dolgozott. A második 
példány bevezetésében utal arra, hogy a Szent éle-
tének és halálának csodás körülményeit maguk a 
nővérek írták meg s adták közkézre. A harmadik, 
a siena-i városi könyvtárban őrizett példány szár-
mazásáról a másolók megjegyzései szolgáltatnak ki-
merítő adatokat. E megjegyzések szerint a XV. szá-
zadban olasz földön boldog Ilona csak mint Szent 
Margit zárdai nevelőanyja volt ismeretes, s a szent 
sebhelyekről is inkább Margit volt nevezetes, akinek 
képe az Abruzzokban és a Campagnán levő dömés 
templomokban gyakran látható. Caffarini Tamás atya 
meg akarván a Szent életét iratni, dokumentumokra 
akart támaszkodni, s [e célból Gergety testvérhez, 
a magyarországi dömések provinciálisához, fordult 
felvilágosításért, aki 1408-ban, ádvent III. vasárnap-
ján meg is küldte a kívánt életrajzot Szent Margit 
legendájával együtt. A kisérő levélben ír ja: «Azt is 
kérdeztétek, melyiknek voltak stigmái? Erre vonat-
kozólag elküldöm nektek ugyanazon Szent Ilona 
nővér legendáját és élettörténetét, amelyben olvas-
ható, mikor és hogyan nyerte meg valóságban és 
bizonyossággal a stigmákat». A siena-i kódex tehát, 
mely fényes kiállításával a többi felett áll, magyar 
földről nyert közlemény másolata, s mint ilyen, 
bizonyára összefüggésben áll a magyarországi kó-
dexirodalom adataival, melyeket persze Fawtier nem 
ismer. 

A siena-i kódex legendájában Fawtier szerint 
két redakció ismerhető fel. Az első felöleli a Szent 
életének eseményeit halála pillanatáig (1—25. §. incl.), 
a második a Szent halála után történt csodás gyó-
gyulásokat sorolja fel (26—37. §.). E megkülönbözte-
tés jogosultságát tárgyi érvek támogatják. Az első 
részben (12. §.) ugyanis a Szent jövendölései között 
olvasható egy a tatárjárásra vonatkozólag, mély olybá 
tűnik fel, mintha még nem teljesedett volna be, mi-
kor a nővérek ezt a részt megírták. «Ego non videbo 
adventum eorum (tatárokról mondja), sed tu videbis 
quae usque hodie perseverat.» A tatárok betörése 
pedig 1241-re esik. A második részben a 31. §-ban 
viszont egy klerikusról beszél, aki valamikor István 
királynak (csakis V. István lehet, ki 1270—1272-ig 

uralkodott) szolgálatában állott. Fawtier stiláris érve-
ket is hoz fel a két redakció bizonyítására. Ilyen a 
Szent mellékneve, amely az első részben mindenkor 
Domina, a másodikban pedig Beata. Mennyi ezen 
érvek bizonyító ereje, azt csak egyéb verziókkal való 
összehasonlításból lehetne megállapítani. Ezen fel-
osztással, illetve a Szentnek a tatárjárásra vonatkozó 
jövendölésével kapcsolatban ugyanis felmerül a kér-
dés, hogyan lehetett hold. Ilona Szent Margit nevelő-
anyja, ha már 1241-ben (a tatárjárás idején) nem 
élt. Fawtier megoldatlanul hagyja a kérdést, bár 
maga sem hallgathatja el, hogy a legendának a Mar-
git-legendával való kapcsolódása, s a Margit-legenda 
egyik-másik verziójában a ténynek egyenes állítása 
némi megfontolást kívánna. 

Nyugodtan elfogadhatjuk Fawtier azon állítását, 
hogy a legendát tényleg (mint azt az 1. §. bevezeti) 
az egykorú nővérek írták ; legalább is a legenda őstipu-
sát szemtanúk jegyezték, amit a gyógyulások elősoro-
lása, minuciózus részletezése is bizonyít. 

Általában valami csodásan kedves báj vonul 
végig az egész életleiráson. Mindjárt az első sorok-
ban a Szent legnagyobb kiváltságáról, az Ur seb-
helyeinek vételéről szól. Az alig néhány évtizedes 
veszprémi zárdában (alapítása 1221—1231 évek közötti 
időre esik) szent izgalmat okozott a Szent csodák-
ban gazdag élete. Volt a nővérek között hitetlen is 
(10 §.), ezt maga a Szent erősítette meg hitében, 
megengedvén az egyszerű nővérnek, hogy egy cso-
dás vízióját láthassa. Egyébként azonban alázatos-
sága nagyon finoman van hangsúlyozva a legnagyobb 
csodák közepette is. Nagyon kedves a legendában a 
liliomok szerepe, melyek arany fonálokkal együtt a 
sebhelyekből virítottak ki. Ez vált az ő szimbólumává. 
Igy van a Szent képe megörökítve a siena-i kódex 
miniatűrjében is. A legenda gazdag kultúrtörténeti 
adatokban is, nemkülönben érdekes vonás benne a 
kortörténettel való szerves kapcsolat. Például hozha-
tom fel azt a helyet (11. §.), hol a Szent a nővéreket 
felszólítja: «Imádkozzatok jól, hogy Isten adjon fiút 
a királynak», továbbá a tatárjárásnak, Bóland nádor 
feleségének, Wigman András unokájának aktaszerű 
említését, úgy, hogy a különösen legenda második 
részének valóságos bizonyító eljárási jellege van. 
Többször történik hivatkozás arra, hogy még a 
feljegyzés idején is élnek a csodák által meggyó-
gyultak. 

A veszprémi Szent Katalin-kolostor eme érdekes 
korszakának ilyen dramatikus képét szemlélve, ön-
kénytelenül is nyugtalanított a kérdés, hogyan van 
az, hogy boldog Honának emléke annyira feledésbe 
ment? Kérdést intéztem ez irányban Adám Iván 
veszprémi apátkanonokhoz, aki a székesegyház tör-
ténetének megírása közben alaposan átforgatta az 
ottani irott emlékeket. Szives válaszából tudtam meg, 
hogy egyetlen a Szent kultuszára vonatkozó adatunk 
van csak, s ez a káptalan egy okmánya, mely sze-
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rint 1462-ben a székesegyházban Szent Ilona tiszte-
letére oltár volt szentelve. 

Hogy pedig a Szent graciózus alakja, kinek tisz-
telete a ránk maradt adatok szerint egykor nagyon 
elterjedt volt az ország határain túl, magában Vesz-
prémben, az esemény székhelyén csaknem teljesen 
kiveszett a köztudatból, az a török-német pusztítás-
nak tulajdonítható, mely a veszprémi kolostorok 
könyveit, iratait elfűtötte. 

A Szent kultuszának ez a hanyatlása olyan melan-
kolikus jelenség, akárcsak az az apró házak közé ékelt 
sárga romhalmaz, amely még a régi hires veszprémi 
dömés kolostorból megmaradt. 

Fawtiernek hálásak lehetünk, hogy az értékes 
kéziratokat a könyvtárak homályából nyilvánosságra 
hozta. Ami neki csak megkapó történelmi emlék, 
tiinő jelenség, az nekünk visszaálmodása egy intim, 
mély vallásosságú körnek, mely hazánk egyik leg-
szomorúbb korszakának sötét képét oly kedves szí-
nekkel enyhíti. 

Róma. Luttor Ferenc dr. 

A Mária nevét megörökítő legrégibb ke-
resztény feliratokról. 

IV. (befejező) közlemény. 

111. Mária neve a különféle képeken s ipar-
művészeti tárgyakon. 

Az egyptomi Alexandria-ban, 1864-ben igen ér-
tékes festményeket találtak egy földalatti sirkápol-
nában. Ezek közül a legrégibbek a IV-ik századból 
valók, többen pedig egy későbbi kort tartanak kelet-
keletkezésök idejének. Az oltár feletti apsison a kép 
a csodálatos kenyér szaporításának jelenete mellett 
még a Kána-i mennyegzőt is megörökíti. Az Isten-
anyának alakja felett pedig e szavakat olvas-
hatjuk: 

Il APIA MAPIA 
Ha a képciklusnak ezen jelenetei, a kivitelt 

bírálva, egy régebbi kornak (nézetem szerint a IV-ik 
század eleje) szüleményei, úgy igen valószínű, hogy 
az a sokkal jobban megrongált és alaposan elhal-
ványodott kép, amely a Bold. Szüzet imádkozó 
alakban, széttárt karokkal, orans formában ábrá-
zolja, amint lábaival egy kigyót és egy sárkányt tapos 
(super aspidem et basiliscum ambulabis Psalm. 90.), 

sokkal későbbi. Ezt különben az alatta levő, szintén 
erősen megrongált görög felirat is igazolja : 

Xpia-ci ANQN EAÏÏIC (a keresztények reménye). 
A taracon-i St. Maximin-ban négy márványtáb-

lát találtak, amelyeken különféle jelenetek voltak 
kifaragva. Ezek közül az egyik a boldogságos Szüzet 
mint orans-t ábrázolja, fátyolozatlanul, dalmatiká-
ban. A faragás felett pedig e felirat olvasható : 

MARIA VIRGO MINESTER DE TEMPULO GEROSALE.1 

(Mária, a Szűz, Jeruzsálem templomának szolgálója.) 
Azon tradíciónak igaz voltát, hogy a boldogsá-

gos Szűznek szülei őt a jeruzsálemi templom szol-
gálatába szegődtették, Praesentatio B. M. V. novem-
ber 21. — még egy másik emlékünk is igazolja. Ez 
pedig egy syrakusa-i Sarkophag az V-ik századból.2 

A kisebb, vallásos tárgyú emlékek közül legelső 
sorban az úgynevezett aranyüvegeket kell felemlíte-
nem a IV. és V- ik századokból, amelyeket a különféle 
katakombáknak sírüregeit bezáró, illetve betapasztó 
mészhabarcsba illesztettek bele. Miután pedig a 
góthoknak 410-ben történt itáliai rablásai következ-
tében a katakombákban többé nem temetkeztek a 
hivek, úgy ezen «vetri»-k legnagyobb része még a 
IV-ik századból való. Igen sok szép példányt őriz 
ezekből a vatikáni gyűjtemény. Ezen aranyüvegek 
leginkább azon kisebb poharaknak és tálaknak fene-
kei, amelyeket az egyes kiváló szentek és vértanuk 
elhalálozásának napján megtartani szokott szeretet-
lakomákon az «agape»-ken használtak a római hit-
község hivei. Igen gyakoriak ezek közül az apostol-
fejedelmeknek, Szent Péternek és Szent Pálnak képei. 
Ezek mellett nyomban Szent Ágnes-t és a boldog-
ságos Szüzet ábrázoló üvegek következnek. Különö-
sen az előbbi szentnek sírja, amely a Via Nomen-
tana mentén terült el, örvendett nagy tiszteletnek 
már az őskorban is. 

Az aranyüvegeken mindig ott van annak a szent-
nek a neve is, akit a rajz ábrázol. Ahol Mária egye-
dül ábrázoltatik s ahol mint orante is szerepel, ott 
rendszerint két olajfa között lép elő. E sj'mbolikus 
fákat a legtöbb régész az ó- és újszövetség symbo-
likus jelképének tartja. Egy más rajz szerint a fej 
körül két galambot, vagy két irattekercset látunk, 

1 Le Blant : «Sarkoph. chrét. de la Gaule», pag. 148. «In-
script.» II. p. 279. Garrucci. Tav. 482. 

a Garrucci : «Arte, ehr.» Tav. 365. Igaz ugyan, hogy a 
jeles szerző ott ezt a leletet máskép értelmezi. 

OBERBAUER A. UTÚDA 
Budapest, IV., Váci-u. 41. sz. 

A legjobb hírnévnek örvendö és iegrégibl) 
EGYHÁZI SZEREK 
rulf ák, zászlék síi!, gyára. 
Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve, Teleion 167-3 
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mindkét esetben dicsfénnyel, fátyol nélkül van ábrá-
zolva. A fej felett pedig a magyarázó MARIA fel-
irat látható. Más üvegeken a boldogságos Szűz Szent 
Ágnes, vagy az apostolfejedelmek társaságában is 
látható. 

Miután Nagy Konstantin szentéletű édesanyja, 
Ilona császárnő azokat a helyeket sorra felkereste, 
ahol az isteni Mester földi tartózkodása alatt taní-
tott s e helyeket fényesebbnél-fényesebb templomok-
kal és bazilikákkal is megerősítette, minek révén 
ezek a köznapiságból kiemelkedve, a kereszténység-
nek mintegy gyúpontjaivá válva, a híveket minél job-
ban magukhoz édesgették, szükségessé vált oly tár-
gyakat is készíteni és árúba bocsájtani, amelyek e 
helyeknek közvetlen közeléből származtak. 

így jöttek létre az első devotionalidk, a kegy-
tárgyak. Abban a korban ezek leginkább aranyból, 
ezüstből, üvegből vagy égetett agyagból készült kor-
sócskák voltak. Ezekben tartották, illetve vettek em-
lékül olyan olajat, amely az egyik vagy másik szen-
tély közelében égett. 

Sokszor a hivek már hazulról vittek magukkal 
teljesen kész mécseket. A kegyhelyre érve pedig azt 
a helyszínen égni hagyták egy ideig, s midőn haza-
felé indultak, magukkal vitték azokat, mert nézetök 
szerint elégséges volt a megáldáshoz, ha az csak 
rövidebb ideig is ott égett. Ilyen mécsek közül több 
maradt fenn a mai napig. Igen jellemző különösen 
az egyik, amelynek felirata így szól : 

THC ©EOTQKOÏ 
Az Istenanyától. 

A felső itáliai monza-i kincs néven szereplő kol-
lekció több ilyen korsócskákat tartalmaz. Ezek mel-
lett még egy égetett agyag medaillont is tartalmaz 
az, amelynek domborműves képe az angyali üdvöz-
letnek jelenetét örökíti meg e körirattal: 

f EÏAOriA THC 0EOTKHC 
Szentelmény az Istenanyától. 

Pulcheria császárnő korában, a Josaphat völgyé-
ben a Gethsemani kert közelében fedezték fel a 
Szűzanya sírját. Nicephorus Callistus feljegyzései sze-
rint az üres sarkophagokban csak ruhákat és szala-
gokat találtak, amelyekkel a szent tetem burkolva 
volt. Ezen időtől kezdve hallunk a különféle feljegy-
zések alapján a Szent Szűz ruhapartikuláiról, amelyek 
az egész katholikus világban széjjelhordattak. 

Az adriai tengerben levő Grado sziget főtem-
plomának főoltárán 1871-ben egy nagyobb, ezüstből 
készült pixidát találtak ereklyékkel, s ezek mind-
egyikén az illető szentnek neve volt bevésve ; például 
ses HiPPOLiTvs; ses APOLINARIS; egy pedig e nevet 
viselte: DOMNA MARIA. EZ az utóbbi felirat sok ideig 
megfejthetetlen maradt, csak később sikerült meg-
határozni a titokzatos domna szó értelmét; ez pedig 
a IY-ik századtól kezdve az ünnepélyesen «szent-
nek hirdetett egyéneknek megkülönböztetését jelenti. 

Hasonló körülmények között fedeztek fel Loya-ban, 
Spanyolországban 1877-ben egy régi, az apostol-
fejedelmek tiszteletére szentelt templomnak feltá-
rása alkalmával egy feliratot, amely az ott deponált 
ereklyéket megörökíti : 

IN QVORVM BASILICA REQVIESCVNT RELIQVIAE SANCTORVM 

ID EST DOM MARIAE, DOM. IVLIANI e t c . 

Egy másik felirat pedig, amely hajdan az észak-
afrikai Textor egyik templomában volt s jelenleg a 
Louvre gyűjteményében látható s 359-ből való, az 
ereklyekincset így nevezi meg: DE LIGNO CRVCIS; DE 

TERRA PROMISSIONS VBI NATVS EST CHRISTVS.1 

A görög szigettenger Syro nevű szigete valami-
kor látogatott öböllel birt. Ennek sziklafalain a sok 
száz pogány irka-firka és bevésések — «Grammata», 
«graffiti» — között, több keresztény tárgyút is sike-
rült Klon István-nak 1875-ben felfedeznie. Az egyik 
keresztény tárgyú feljegyzés szerint Phokas-t, a hajó-
sok védszentjét hívja segítségül imigyen: 

2020NI TO j IIAEION | MAPIAN KAI TOÏC ÏÏAE0N-
TAC EN AïTO 

Zwcjov xo uXsîov Mapíav y.aï toOç nléovxaç ev atktp. 
Szent Phokas védelmezd meg a Mária nevű hajót 

és a rajta utazókat. 
Cilliumban, Eszakafrikában 1884-ben egy tégla-

lapot találtak, amelyen az Istenanya és ölében a 
kisded Jézus képe reliefalakban volt látható. A dom-
bormű felett még e felirat van bevésve: 

SANCTA MARIA A1VBA NOS ( a d j U V a n o s ) . 

Az olvasónak mindenesetre feltűnt, hogy a leg-
újabb időben meglehetős sok olyan kereszténykorú 
emlék került napfényre, amelyek a Mária-kultusz ősi 
volta mellett tesznek tanúbizonyságot. 

Ez pedig egyedül onnan veszi magyarázatát, 
hogy a legutóbbi években serényen folytak az ily-
nemű kutatások. De ezzel egyidejűleg arra a szo-
morú tényre is rá kell világítanunk, hogy minő nagy 
lehetett hajdan azon emlékeknek a száma, amelyek a 
gondatlanság és nemtörődömség folytán már századok-
kal ezelőtt nyomtalanul és pótolhatatlanul eltűntek. 

Mi jelen tanulmányunkban csak az első VI szá-
zad Mária nevének emlékeivel foglalkoztunk, de ezeket 
sem soroltuk fel teljes számban, épen csak a legtipi-
kusabbakat említettük és taglaltuk. 

Mária személyének és a megváltás művével való 
kapcsolatának képzőművészeti (festészet, szobrászat) 
ábrázolásával itt nem foglalkozunk, bár ezek sokkal 
gazdagabbak és régebbek, mert az I. századig fel-
vezethetők. 

Az ősi Mária-kultusz emlékei a VII-ik századtól 
kezdve rohamosan szaporodnak és a középkor dere-
kán érik el a fejlődés delelőpontját, amikor jobbnál-
jobb hangzású nevek szegődnek a fenséges Isten-

1 «Mélanges d'archeol. et d'histoire» 1890. pag. 441. 
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anyának szolgálatába, hogy szóval, tettel, tollal és 
ecsettel fonjanak hervadhatatlan koszorút glóriás 
alakja köré. 

Látva s tapasztalva ezt az általános, az egész 
föld kerekségére kiható lelkesültséget, önkénytelenül 
is eszünkbe jut a Magnificat-nak ((Beatam me dicent 
omnes generationesy>-e, amely az 0 dicsőségét immár 
közel kétezer éve hirdeti s előreláthatólag hirdetni 
is fogja az idők végezetéig. 

Stöhr Géza Ker. János. 

Modern bölcseleti és dogmatikai igazság-
fogalom. 

I. Katholikus tan szerint a dogmák ismereteket 
foglalnak magukban, melyek Istenre, az ember élet-
céljára, Istennek az emberekhez való viszonyára stb. 
vonatkoznak. A dogmáknak van igazságértékük, 
azaz értelmi rendűek, valódi ismeretek. Nem az em-
beri képzelet szüleményei, nem érzelmi illúziók, 
nem is csupán cselekvéseinket irányító szabályok. 

Mivel pedig a dogmák valóságot kifejező ítéle-
tek, azért tartalmuk változhatatlan is. Tartalmuk 
sohasem változhatik át úgy, hogy idő folytán lénye-
gesen más jelentést nyernének. 

A dogmák ilyen objektiv, változhatatlan igazságo-
kat tartalmaznak, melyek Istentől vannak kinyilat-
koztatva s az egyházi tanítói tekintély által hiva-
talos ítéleti formába foglalva. A bennök szereplő fo-
galmak ezek: igazság, Ítélet, kinyilatkoztatás, az egy-
házi tanítói hivatal ünnepélyes vagy rendes tanítása. 

A «Pascendi» körlevél szerint a modernisták az 
összes alkotóelemeket kiforgatják eredeti jelenté-
sükből, melyek a kinyilatkoztatott vallási igazság 
fogalmához tartoznak, s már abban a pillanatban 
megváltoztatják, mikor az a kinyilatkoztatási kivált-
ságnál fogva az emberi értelemben létrejön. A mo-
dernisták magukévá teszik a jelenkori szellemi vi-
lágban nagy népszerűségnek örvendő bölcseleti is-
meretelméleti theoriákat, s azoknak képére és hason-
latosságára akarják átgyúrni a katholikus dogmákat. 
Azt mondják, hogy a dogma hagyományos fogalmát 
egészen újjá kell önteni. Nemcsak a kinyilatkoztatás, 
hanem magának az igazság, illetve vallási igazság 
fogalmának teljes átalakítását követelik. 

Szándékuknak nemes voltát gyakorlati okkal, a 
keresztények egyesítésével is támogatni igyekszenek. 
Fájdalmasan állapítják meg a kereszténység meg-
oszlását. S a kívánatos egység létesítése érdekében 
a leglogikusabb és legtermészetesebb eszköznek a 
iani torlaszok eltávolítását, vagy legalább a dogmatiku-

sabb tételek elasztikiísabb magyarázatát tartják. A leg-
radikálisabb gyógyszer persze a liberális protestáns 
megoldás volna: «egyesülés a dogmátlan vallás maga-
sabb egységében». 

A modernista dogmaelméletek az igazság mo-
dern bölcseleti fogalmát átviszik a vallási ismeret-
elméletbe. Azt a tényt, hogy a modernizmus nem 
önálló eredeti érvek alapján követeli a dogmafoga-
lom megváltoztatását, kifejezetten feltüntettük a 
dogma modernista magyarázatainak ismertetésénél. 
Itt csak néhány nyilatkozattal akarjuk igazolni, hogy 
a modernisták Kant ismeretelméletét, agnoszticiz-
musát, vallják s az ő szubjektivista igazságfogalmát 
ültetik át vallási rendszerükbe. 

Az olasz modernisták programmjukban nyíltan 
beismerik ezt. «Mindenekelőtt különböző ismeret-
rendet különböztetünk meg: a jelenségek ismeretét, 
a tudományos, a bölcseleti, a vallási ismeretet. 
A jelenségek ismerete az érzéki tárgyakra vonatkozik 
a maguk egyediségében. A tudományos ismeret a 
megismert jelenségek csoportjaiban azon fejlődés 
állandó törvényeit magyarázza, melynek alá vannak 
vetve ; a bölcseleti ismeret a világmindenség ma-
gyarázata egyes, az emberrel veleszületett kategóriák 
szerint, melyek a szellemi működés mély és változ-
hatatlan követelményeit tükröztetik vissza ; végül a 
vallási ismeret tényleges megtapasztalása az isteni-
nek, mely bennünk és mindenben működik. Igy ter-
mészetesen megdőlnek a régi definitiók, melyeket a 
skolasztika egyes klasszikus iskoláktól örökölt, hogy 
pl. a tudomány: «est cognitio rei per causas» és a 
bölcselet «az isteni és emberi dolognak végső okai-
ban való ismerete». 

«De ezért nem mi vagyunk a felelősek, mert a 
tudományok bölcselete kimutatta, hogy mennyi kon-
vencionális van minden egyes tudományban, a lé-
lektani analizis pedig feltárta azon alanyi és sze-
mélyes elemeket, melyek az elvont ismeret kép-
zéséhez hozzájárulnak úgy, hogy ma már nem le-
hetséges megismerő tehetségről beszélni, mely min-
den tudatbefolyásolás nélkül működnék, s oly bizo-
nyosságot és oly igazságot szerezne, mely adaequatio 
rei et intellectus volna» . . . 

(.(Elfogadjuk a tiszta ész Kant- és Spencer-féle 
kritikáját; de távol vagyunk attól, hogy a praktikus 
ész apriorisztikus tanúskodásához menekü l jünk . . . , 
mi más eszközöket, utakat jelölünk meg az észnek 
arra, hogy Istenhez jusson, melyek jobban vezetnek 
a célhoz, mint a következtető ész használata.»1 

1 II Programma dei modernisti. Roma, 1908. 95. s. köv. 1. 
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A modernisták tehát saját vallomásuk szerint 
Kant bölcseletének a talaján állanak az észismere-
tet illetőleg. S ezért jogosan nevezi a Pascendi en-
ciklika rendszerük egyik alapját agnoszticizmusnak: 
«A modernisták vallásbölcseletüket arra a tanra 
építik, melyet közönségesen agnoszticizmusnak neve-
zünk. Eszerint az emberi ész teljesen a tünemények 
korlátai közt mozog tünemények alatt értve a 
tárgyakat mint jelenségeket s azt a módot, ahogyan 
megjelennek, — és nincs sem képessége, sem joga 
arra, hogy túlmenjen azok határán. Ezért nem ké-
pes felemelkedni Istenig, de még arra sem, hogy a 
látható dolgokból megismerje Isten létezését».1 

Az igaz, hogy a modernisták a pápai körlevélre 
adott replikájukban tiltakoznak az ellen, hogy ag-
nosztikusoknak bélyegezzék őket. Ez szerintük igaz-
ságtalan megítélés. Nem agnosztikusok, mert: «a mi 
apologiánk épen törekvés arra, hogy az agnoszticiz-
musból kijusson, és azt túlhaladja, mint új ismeret-
elmélet, amint már az agnoszticizmus maga is ha-
ladást jelentett a materialista pozitivizmussal szem-
ben.» 

De tiltakozásuk hiábavaló. Mert, ha új utat, t. i. 
a belső átélés útját jelölik is meg az Istenhez ve-
zető út gyanánt, mégis agnosztikusok, még pedig 
saját vallomásuk szerint oly értelemben, amilyen-
ben ezt a szót általában veszik. S ez abban áll, hogy 
a dologról önmagában, az érzékfelettiről, Istenről 
semmit sem tudhatunk. Állítják az agnoszticizmust. 
Viszont a körlevél maga is elismeri, hogy ezen ta-
gadásnál nem állanak meg, mert rendszerük pozitiv 
részével, kisegítő eszközükkel, az immanentizmus-
sal is foglalkozik. Ez az immanentista vallási böl-
cselet kétségbeesett kísérlet akar lenni arra, hogy a 
vallási élménnyel találják meg azt a valóságot, mely 
ésszel megismerhetetlen. De elméletük ezen pozi-
tiv részének előzménye — az agnoszticizmus. 

Az agnoszticizmust hirdetik ezen szavak is : «Ma-
napság a szubjektivizmus és szimbolizmus nem lehet 
többé vád. A legújabb kritikája a különféle ismeret-
elméleteknek arra a következtetésre késztet bennün-
ket, hogy az ismeret terén minden alanyi és jelké-
pies, a tudományok törvényei ép úgy, mint a meta-
fizikai elméletek».2 

Loisy agnoszticizmusát világosan fejezik ki 
ezen szavai: «Aki hisz abszolút jóban, igazban, az 
misztikus. Mert nem tudjuk szigorúan bebizonyítani 
ismereteink objektiv, transcendens értékét.» ... «l'acte 
par lequel nous affirmons notre confiance dans 
l'univers est un acte de foi».8 Istent az ésszel meg 
nem lehet ismerni. A tudomány nem jut hozzá, 
mert «az Isten nem mutatja magát a csillagász te-
leskopja végén; a geologus nem ássa őt ki, midőn 
a földrétegeket átkutatja . . . Amint lehet mondani, 

i Denzinger, N. 2072. 
s U. o. 111. 1. 
3 Quelques lettres sur des questions actuelles. 1908. 67. 1. 

hogy Isten mindenütt van, épúgy lehet mondani, hogy 
semmikép sem tulajdonképeni és direkt tárgya a 
tudásnak».1 

A modernizmus dogmafogalma ezen agnosztikus 
ismeretelméletre támaszkodik. A hitigazság új fogal-
mát —• negatív oldalát tekintve — nem eredeti ér-
vekkel okolja meg, hanem kikölcsönzi az igazság-
nak új bölcseleti fogalmát, s azt ráruházza a vallási 
igazságokra, dogmákra is. Ha tehát cáfolni akarjuk 
a modernista dogmafogalmat, akkor alapját — a 
modern igazságfogalmat — kell kritika tárgyává tenni. 
Ha igaz az agnoszticizmus, akkor nem lehet szó 
igazságról a hagyományos értelemben, s nem lehet 
szó objektiv vallási igazságról, amilyenek a dog-
mákban foglaltatnak és állíttatnak. Mert a keresz-
ténység mindenkori felfogása szerint a természetes 
igazság és vallási igazság, mint igazság, között nincs 
különbség. Ha pedig bebizonyítottuk azt, hogyr az 
ember valóban képes érzéki, észbeli, vallási igazsá-
gok megismerésére; lia kimutattuk, hogy az is-
meretnek objektiv értéke van s a modern bölcseleti 
irányok állítása, hogy az igazság szubjektív jellegű, — 
tévedés, akkor tévesnek bizonyul a modernista dogma-
fogalom is. 

II. «Korunk nagy szellemi csatáit nem annyira a 
theologiai, mint inkább bölcseleti téren vívja. Nem-
csak egges igazságok körül folyik a harc, hanem 
magáért az igazságért. Nem a hittudomány belső 
szentélyét fenyegeti a veszély; magukat az alapokat 
ássa alá az ellenség. Nem a megismert új elrende-
zésére törekszik a kor, hanem az eddigi megismerés-
nek, gondolkodásnak teljes átalakítására.»2 

Az a különbség, mely az igazságnak régi, ha-
gyományos és újszerű felfogása között van, első 
sorban magának az igazságnak fogalmára vonatko-
zik s olyan, hogy a kettő közti ürt áthidalhatatlanná 
teszi. 

1. A hagyományos igazságfogalom az objektiviz-
mus vagy a realizmus igazságfogalma. Ezen legrégibb 
ismeretelméleti rendszer képviselői a nagy görög 
bölcselőkön, Aristoteles, Sokratesen kívül nemcsak a 
skolasztikusok, hanem nemkeresztény és nemkatho-
likus bölcselők is. 

Az igazságnak realista felfogása abban foglal-
ható össze, hogy a megismerő alanyon kívül van a 
reális, valóságos világ. Ez a reális világ az érzékek 
útján behatol az emberbe, még pedig úgy, hogy 
benne először is önmagának érzéki képét hozza 
létre; a tárgyak képei az ember bensejébe vetődnek. 
Úgy tükröződnek azok vissza benne, mint a csendes 
tóban az őt környező hegycsúcsok, rohanó felhők. 
Az ész az első benyomásokat kívülről kapja, de 
azokat hűen tükrözteti vissza. 

Az ész azután az érzéki képekből elvonás útján 

1 Autour d'un petit livre. 10. 1. 
2 Cohanss, Klippen der Zeit. Köln, 1911. 7. 1. 



R E L I G I O LXXII. évf. 1913. (»782 

megalkotja a dolgok fogalmait. Az így nyert fogal-
makat azután az ész tudományos szisztémákká dol-
gozza fel, felépíti eszmevilágát. Ebből az is következik, 
hogy az ember csak akkor ismer helyesen, ha a tár-
gyakat úgy fogja fel, ahogy azok kívüle vannak; 
vagyis az értelemnek tartalmat és ismereti alakot a 
tárgyak adnak. Ez az alapja azon axiómának : Nihil 
est in intellectu, quod prius non fuerit in sensu. 
Nincsen eszme, ha legalább is annak alapelemei 
nincsenek az érzéki tapasztalatból véve. S azért az 
ember eszmevilága a valóság visszatükröződése és 
nem csupán alanyi képzeleti világ. A realitás sze-
rint ismeretünket a tárgyak okozzák és szabályoz-
zák. A gondolkodás, a megismerő alany kötve van 
a tárgyilagos valósághoz. Az ismeretnek helyes vol-
tát ennélfogva a tárgyakhoz való helyes viszonya 
határozza meg. 

Ezek alapján a régi, hagyományos gondolkodás 
az igazságot úgy határozza meg, hogy az igazság az 
ismeretnek megegyezése az ismereti tárggyal: adae-
quatio intellectus cum re. A hagyományos böl-
cselet azon meggyőződésben van, hogy úgy az ér-
zéki, mint az észismerettel a valóságos viszonyokat 
úgy ismerjük meg, ahogy tényleg vannak, amit ró-
luk megismerünk, az a valóságnak megfelel, tehát 
igaz, ha nem is meríti ki egészen a valóságot. 

Az igazság ezen régi meghatározásának a kép-
viselői is tudatában voltak annak, hogy a megis-
merő lelki folyamatnak három összetevő eleme van : 
a megismerő alany, az ismereti tárgy és a kettőnek 
egymáshoz való viszonya. Azután a philosophia pe-
rennis is foglalkozott a megismerés elméletével, az 
ismeret keletkezésével, eszközével, s lehetségesnek 
tartotta és tartja az igazságnak ismeretét az előbbi 
meghatározás szerinti értelemben. Eddigelé is voltak 
ezen elméletnek elismert nehézségei, s küzdenie 
kellett minden időben itt-ott felmerülő kételyek 
ellen. 

Kant óta azonban túlzottan Ítélik meg a nehéz-
ségeket, s oly sötét színben és lekiizdhetetleneknek 
látják azokat, hogy új ismeretelméletnek a felállítá-
sát tartják szükségesnek, ha nem akarjuk azt, hogy 
a bölcselet szkepticizmusban végződjék, ahol a régi 
igazságmeghatározás szerint végződnie kell. 

Az elméleti és gyakorlati okoknak egész töme-
gével lépnek fel a régi igazságfogalom ellen. Azok a 
szkeptikus kritikusok, akik a megismerés elméletével 
foglalkoznak, azt kérdik, vájjon igazán képes-e értel-

münk a tárgyilagos valóságot magába felvenni? 
Mennyiben igaz és hű a valóság képe elménkben? 
Bizhatunk-e egyáltalán ismeretünk alapjában, érzék-
léseinkben ? Vannak-e egyáltalán tárgyilagosan meg-
állapítható viszonyok, melyeket érzékléseink köz-
vetítésével ismerhetnénk meg? Nem csalódott-e az 
emberiség a közvetlen érzéki tapasztalat tanúskodá-
sában, mikor a geocentrikus rendszer, hogy a nap 
forog a föld körül, mint azt a mindennapi tapasz-
talat tanúsítja, Kopernikus felfedezésével tévedésnek 
bizonyult ? 

Hogyan alakíthatja az ember ismeretét a tárgyi 
valóságokkal megegyezően, mikor maga a világ, a 
dolog soha sincs adva, amellyel viszonyba léphetne, 
mikor sohasem maga a tárgy az, mellyel viszonyba 
lép, hanem csak a tárgynak a képe? Még a köz-
vetlen érzéklés sem visz közelebb a tárgyhoz, mert 
csak érzetem van róla. «Analysieren wir nur, írja 
Verworn, was wir von der Körperwelt wissen! Das 
Resultat ist für manchen verblüffend. Ich nehme 
einen Stein in die Hand. Was weiss ich von ihm ? 
Er ist schwer — das ist eine Empfindung —, er ist 
kalt — auch eine Empfindung —, er hat eine 
Form — ein Komplex von Empfindungen . . . Etwas 
anderes als Empfindungen kenne ich nicht von ihm. 
Ich kann suchen, soviel ich will, ich finde nur 
Empfindungen.»1 

De tegyük fel, hogy ismeretünk megegyezik a 
tárgyakkal, hogy hű képe a világnak, van-e kritikai 
bizonyossága ezen tényleges egybevágóságnak ? Ki biz-
tosít arrról, hogy igazán megegyezik ismeretem a 
tárggyal ? Van-e kritériumunk arra, hogy érzéki vagy 
észismeretünk igaz-e vagy hamis? A megegyezés 
csak akkor volna megállapítható, ha lehetséges volna 
érzetünket a tárggyal összehasonlítani. Ez azonban 
nem lehetséges, mert nekünk csak érzeteinkről van-
nak képzeteink, de nem a dolgokról, amint önma-
gukban vannak. 

S hogy vagyunk az általános és szükségképeni 
igazságokkal ? Ki kezeskedik azért, hogy értelmünkön 
kívül is érvényesek, hogy a valóság hozzájuk alkal-
mazkodik, szóval, hogy a gondolkodási törvények és 
a léttörvények ugyanazok? Hisz' amit gondolkodás-
nak nevezünk, az nem más, mint érzéki benyomá-
sainknak egy egységbe való kötése eszünk formái, 
törvényei szerinti Lehetséges-e mindezek után azt 

1 Sawicki, Die Wahrheit des Christentums, 7. 1. 
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állítani, hogy összhang van ismeretünk és a valóság 
között, vagy hogy csak egy pontban is födi az a 
valóságot ? 

Tehát mit tegyünk? A bölcseleti szkepszis kar-
jaiba vessük magunkat? Nem, hanem új utakat keres-
sünk, új igazságmeghatározást ! így gondolkodnak a 
modernisták ! 

De nemcsak elméleti okok miatt fordulnak el a 
régi igazságfogalomtól. Mint láttuk, az igazság régi 
felfogása szerint az ember függ a valóságtól, alá van 
vetve a tárgyilagos valóságnak, az igazság engedel-
messég a tőlünk független valóság iránt, ismeretünk 
az ismereti tárgyaktól kap tartalmat és alakot. Ez a 
függési viszony, ezen alárendeltség a modern ember 
öntudatát sérti. A világgal szemben szuverénnek 
akarja magát tartani. Gondolkodásában is szabad és 
önálló akar lenni, annyira, hogy ő az igazság terem-
tője, végső forrása. 

Ez a törekvés, illetve gyakorlati indítóok félre-
ismerhetetlen a régi igazságfogalomtól való elfordu-
lásban. A korlátlan autonómia a jelszó. «Az egész 
modern világnézet gyökere és virága az ész auto-
nómiája . . . Kantnak volt fenntartva az, hogy az 
objektivitás világát sarkaiból kiemelje, s egyszersmin-
denkorra az észt tegye kiindulópontul. Új és modern 
dolog az alanynak a természet s általában minden 
objektiv fölé való tudományos felemelése. Az ember 
előbb vagy a természettől vagy a kinyilatkoztatástól 
vagy mindkettőtől függött. Most megfordítva van . . . 
Amint az ember a mathematikát vagy művészetet 
magából hozza létre, úgy hordozza önmagában azon 
törvényeket is, melyek szerint a természetet felfogja. 
Az ember tehát úgy theoretice, mint praktice auto-
nóm. Mivel azonban mi elvileg semmiféle objektivi-
tástól vagy tekintélytől, sem a természettől, sem a 
kinyilatkoztatástól többé függeni nem akarunk, nem 
marad más hátra, mint az alany autonómiája1.» 

2. Röviden rámutattunk azon elméleti és gyakor-
lati okokra, melyek miatt a modernisták a régi igaz-
ságfogalom átalakítását s újjal való helyettesítését 
szükségesnek tartják. Az új meghatározás lényege pedig 
abban áll, hogy a szubjektumot, a megismerő alanyt 
teszi az ismeretvilág központjává s az ismeretnek a 
tárgyakhoz való viszonyát figyelmen kívül hagyja vagy 
tagadja. 

Míg a régi felfogás szerint az igazságot az isme-
retnek az ismereti tárgyhoz való helyes viszonya, a 
valósággal való megegyezése alkotta, addig ma az 
ismeretnek az alanyhoz való viszonya leszi az igaz-
ságot, azaz: az emberi gondolkodás megegyezése ön-
magával, immanens törvényeivel. Régente azt mond-
ták, úgy következtettek : egy ismeret, mely az ész 
törvényeinek megfelel, igaz is, amennyiben az a való-
ságnak megfelel. Ma pedig az igazság nem más, mint 

1 Spicker, Kampf zweier Weltanschauungen. Stuttgart, 
1898. 143. 1. 

az ismeret megegyezése az emberi ész törvényeivel. 
Igaz az az ismeret, amely a megismerő alany törvé-
nyeinek vagy pláne : jellemének, egyéniségének meg-
felel. S így az objektív igazság helyébe az alanyi 
igazság lép, az objektivizmus helyébe a szubjektiviz-
mus. Ez az általánosan jellemzett modern ismeret-
elmélet a valóságban többféle alakot ölt, de vala-
mennyi beleilleszthető a problémamegoldás két 
főirányának egyikébe: az intellektualizmusba vagy 
pragmatizmusba. A különbség a kettő között azon 
közös kiindulópont elismerése mellett, hogy az igaz-
ság az ismeretnek az alanyhoz való viszonyába 
helyezendő és keresendő, abban áll, hogy az első 
szerint inkább az ész elméleti törvényei az irány-
adók és döntők, illetőleg a velük való megegyezés, 
a másik szerint pedig inkább az határoz, vájjon az 
ismeret a gyakorlati élet viszonyaival megegyezik-e, 
a praxisban beválik-e, az életigényeket kielégíti-e. 
Irányítsuk figyelmünket egyelőre az elsőre. A prag-
matizmussal külön fogunk foglalkozni. 

3. A még intellektualista irányban haladó megol-
dási kísérlet, a régi igazságfogalomnak még intellek-
tualista értelemben megkisérlett átalakítása, az igaz-
ságnak ez a modern felfogása Kant nevéhez fűződik. 

Kant szerint tudományos ismeret mindaddig 
lehetetlenség, míg az ismeretnek a dolgok szerint 
kell igazodnia. Azért ő fejetetejére állítja az ismeret-
nek és tárgynak viszonyát. A tárgyak igazodnak 
ismeretünk szerint, s nem megfordítva. Kopernikus-
hoz hasonlítja magát: «Es ist hiermit ebenso, als mit 
dem ersten Gedanken des Kopernikus bewandt, der, 
nachdem es mit der Erklärung der Himmelbewegungen 
nicht gut fort woltte, wenn er annahm, das ganze 
Sternenheer drehe sich um den Zuschauer, versuchte, 
ob es nicht besser gelingen möchte, wenn er den 
Zuschauer sich drehen und dagegen die Sonne in 
Ruhe liess.» (Kritik der reinen Vernunft, előszó a II. 
k.-hoz). 

Kant nem tagadja azt, hogy létezik külvilág, ein 
Ding an sich. De ez a mi világképünket csak igen 
kevéssé befolyásolja. Kívülről csak az alaktalan anya-
got kapjuk, az érzékek az anvag-chaoszt szállítják, 
de meghatározott formába az ember öltözteti Mi 
csinálunk belőle velünkszületett formák segítségével 
kozmoszt, rendezett világot. A dolgok maguk sem 
nem térbeliek, sem nem időbeliek, hanem csak úgy 
látszik, mintha tér- és időbeliek volnának, mert a 
mi érzéki ismeretünk a tér- és idő-formához van 
kötve. Mindent térben és időben látunk ép úgy, mint 
aki szines üvegen nézi a világot, mindent a szines 
üveg színében lát. 

Kant így az igazságnak alanyi jelleget ad. S mivel 
a világkép alanyi, azért annak egész igazsága abban 
áll, hogy ezen alanyi alkotás megfelel az ész törvé-
nyeinek. Ha tehát azl akarjuk tudni, hogy ismeretünk 
igaz-e, akkor annak nem a tárgyakhoz, a Ding an 
sich-hez való viszonyát fogjuk kutatni, hanem csak 
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azt kérdezzük, vájjon eszünk veleszületett minősíté-
seinek, formáinak és törvényeinek megfelel-e. 

Vagy más szóval: az érzéki ismeret úgy jön létre, 
hogy a valóság hatást gyakorol az érzékekre, a 
szemre, fülre. S egyedül csak az érzékek ajtaján át 
lehet az igazság templomába jutni. Ami az érzékek 
ajtain nem megy be, az ismeretlen marad. Csakhogy 
ezen színérzetek, hang, tapintási érzetek nem eredeti 
alakjukban jutnak ismeretünk belsejébe, hanem mind-
járt a bejárat küszöbén át lesznek alakítva, a tér és 
idő tormáiba öltöztetve. Eddig rendezetlenek ; össze-
visszaságban levő atomokhoz hasonlítottak. Most 
először a tér szemléleti formájába és itt egymásmel-
letiségbe terjesztetnek ki, azután az idő szemléleti 
formájába lesznek feldolgozva s a benyomások csak 
a bensőben lesznek egymásután eseményekké cso-
portosítva. Tehát tér és idö csak az én bensőmben 
léteznek, kívülem nem. 

Mivel pedig a kívül létező tárgyakról jövő érzéki 
benyomások sohasem a maguk eredeti alakjában 
nyomulnak lelkünkbe, hanem mindjárt az érzékek 
küszöbén az idő és tér formáiban lesznek átalakítva, 
ebből a Kant-féle theoria azon alaptétele következik, 
hogy sohasem a «Ding an sich»-et ismerjük, hanem 
csak azok tüneményeit, vagyis a tárgyakból kiinduló, 
de a tér és idő apriorisztikus minősítései által át-
alakított benyomásokat, hogy általában sohasem fog-
juk meg a «noumenont», hanem csak a «phäno-
menont». Nem mondhatjuk, hogy a dolgok így van-
nak, hanem csak azt,, «nekünk így látszanak». 

Hogy képződik a Ding an sich, a noumenon, kép-
zetünktől függetlenül, s hogy képződnek a fogalmak, 
az teljesen ismeretlen előttünk. Mivel az értelmi érték-
lés általános érvényre tart igényt, általános érvényű 
pedig csak az a priori-tói jöhet, azért az értelemben 
is hasonló apriorista elemeknek, velünk született 
minősítéseknek kell szunnyadniok, mint az érzékek-
ben — s ezek, Kant szerint, a kategóriák vagy fo-
galmak. 

A kategóriák minden érzéki ismeretet megelőző-
leg és minden tapasztalattól függetlenül magában a 
megismerő tehetségben, az értelemben szunnyadnak 
már. Mikor pedig az ész ezen kategóriákat, ezen 
gondolkodási minősítéseket az érzékek által szolgál-
tatott, s időbe és térbe átalakított, kívülről jövő ele-
mekre alkalmazza, akkor gondolkodik. Ezen kate-
góriák magukban véve tartalomnélküli üres formák. 
Tartalmukat úgy nyerik, hogy az érzékek által köz-
vetített nyersanyagra, «a szemléletekre» alkalmaz-
tatnak. 

Az ismerés második foka tehát abban áll, hogy 
a «szemléletek», érzetek most az ész kategóriáiba, 
fogalmaiba lesznek beillesztve. 

Ezzel azonban a tudomángos ismeret még nincs 
befejezve. Az ember ugyanis arra törekszik, hogy az 
egyes fogalmakat magasabb egységbe fűzze. S ezt a 
theoretikus ész teszi három eszme, azaz három 

velünkszületett, apriorisztikus magasabb szempont 
szerint, a íélek eszméje, a világ és Isten spekulativ 
eszméje szerint, mint gondolkodó állag, mint minden 
külső jelenség összfogalma s minden lehetőség leg-
főbb feltétele szerint. S így a tudományos ismeret 
rendszeres épülete befejezett egész. Az érzékek szál-
lítják a dolgokról az érzéki szemléleteket, az ész 
fogalmakba foglalja őket, a theoretikus ész pedig a 
fogalmakat ismét a hármas eszme szerint rendezi. 
Ezen ismeretelméletben érvényre jut az empirizmus, 
mert az szolgáltatja az érzéki képeket, s így a tudás 
kitágítása lehetséges, másrészt a ratio adja az apriorisz-
tikus formákat, s így a tudományos ismeret általános 
érvényüsége és szükségessége biztosítva van.1 

(Folytatjuk.) Wiedermann Károlg dr. 

0 Q V. K Ö N Y V K R I T I K A zn 
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Assisi Szent Ferenc Virágos Kertje. — Fio-
retti. — Olaszból fordította, bevezetéssel és jegy-
zetekkel ellátta Kaposi József. Budapest, Franklin 
Társulat. 1913. 8r. LXXII és 270 1. Ára 6 K. 

A középkor mélységes vallásosságát, vallásihlette 
művészetét, költészetének áhítatát, fantáziájának világát 
semmi sem fejezi ki jobban, mint a gótikus dóm, a 
hymnusok és a legendák tömege. Ebbe a vallás-
inspirálta, áhítatos, színes világba ragad bennünket 
a Dante-kutatásairól ismert Kaposi2 a Fioretti legenda-
gyűjteménynek fordításában. 

Assisi Szent Ferencnek, ennek a rajongó, gyer-
mekdeden ártatlan lelkű, de világtörténeti jelentő-
séggel biró szentnek és első rendtársainak csodás 
életét és tanításait foglalja magában e gyűjtemény. 
Egy koldulásból élő, rajongó lelkű, szentéletű nagy 
gyermek a gyűjtemény hőse, és mégis az ő szelleme 
inspirál egy Divina Comediát, az ő lénye ihleti meg 
a kornak minden olasz művészetét, ő lesz a legenda-
költészet középpontja, természetszeretete őt avatja a 
renaissance első emberévé. 0 lesz korának legnép-
szerűbb szentje és fiai a legnépszerűbb szerzetesekké, 
igazi népbarátokká válnak, kiket nálunk még Dózsa 
kereszteseinek gyűlölete is megkímél. Legcsodásabb 
csodája pedig az, hogy pénz nélkül is világhódító 
sereget tudott szervezni a krisztusi evangélium szá-
mára. A Legenda Triam Sociorum szerint Szent 
Ferencnek a kereszten függő Krisztus egykor mon-
dotta : «Nonne vides, quod domus mea destruitur. 
Vade igitur et repara illám mihi !» s Szent Ferenc 
liai magukévá téve a krisztusi szózatot, elmentek és 
tanítottak minden nemzeteket, hirdették a megváltás 
igéit, s egyúttal alapköveit rakták a modern kultú-
rának. 

1 Cohanss, Das moderne Denken, 24. 1. 
2 Kaposi: Dante Magyarországon. Bpest, 1911. 



'28. szám. R E L I G I O 785 

E szerzetesrend bölcsőjéhez vezet a Kaposi for-
dította Assisi Szent Ferenc «Virágos Kertje», Szent 
Ferenc tisztelete és szeretete hatja át a terjedelmes 
kötet minden sorát. Gondos, aprólékos részletekre 
kiterjedő, a Szent Ferencről szóló, egész irodalmat 
átölelő bevezető tanulmány előzi meg a Fioretti di 
Sari Francesco fordítást. Szent Ferenc élet- és jellem-
rajza az egykorú és a modern irodalom alapján 
készült. Értékes irodalmilag az az összefoglaló tanul-
mány, mely Olaszország legnépszerűbb vallásos nép-
könyvének, a Fioretti-nek eredetét, a régi és a modern 
ferences irodalmat ismerteti. A legnehezebb uton, a 
kéziratok és kódexek egymáshoz való viszonyának 
megállapításában Satvatore Minocchi, Ehrte Ferenc, 
Tilemann Henrik, Sbaralea J. H., Sabatier Pál és a 
mi Katona Lajos-unk kutatásai igazítják el. Nagy 
szorgalomra és bibliografikus éleslátásra vall minden 
fejezete e tanulmánynak. 

Maga a «Virágos Kert», a könyv gerince, a legen-
dagyüjtemény lendületes, eleven és magyaros; sehol 
a fordítás nehézkessége, a kifejezések megkötöttsége. 
«A régiességeket nem hajszoltam, nem erőltettem — 
mondja a fordító — de ha olykor egy kódexkife-
jezés tollam alá kínálkozott, szives örömest lebetüz-
tem.» Ez a fordítás kulcsa és egyúttal a fordítás 
értéke. Az archaisztikus íz, mely helyenkint fellelhető, 
dísze a könyvnek, míg a teljes archaismus erőszako-
lása valósággal élvezhetetlenné tette volna a fordítást 
a modern olvasó előtt. Igaza van Kaposinak abban 
is, hogy jól esik pénzsóvár korunk társadalmából 
ama dalosajkú, nyiltszivű, elbájoló hitű, alázatos 
emberekhez menekülni, kiknek nem kell vagyon, se 
hatalom, se kitüntetés, s akik irigység nélkül való 
szegénységükben felebarátjukat önmaguknál százszorta 
jobban szeretik. Ennek az isteni társaságnak a lelke, 
Szent Ferenc, oly poétikus, vonzó egyéniség a modern 
ember előtt, hogy még a lutherista Thode Henrik is 
úgy nyilatkozott, hogy: «Wenn je ein Mensch den 
Beinamen des Heiligen verdient hat, so ist es Franz 
von Assisi.» 

Szegénység, alázatosság, türelem, állhatatosság, 
szeretet és lelki tisztaság fénye sugárzik felénk e 
legendagyűjteményből, s ez a tartalom a maga 
élvezetes keretében a legjobb ajánló levél a könyv 
számára azoknak, akik a Szent Ferenc képviselte 
szellem előtt hódolattal hajolnak meg. 

Péter g ál Henrik dr. 

A m o d e r n polgári jog é s a kath. keresz -
tény erkö lc s tudomány . Különös tekintettel a 
jövendő magyar polgári törvénykönyvre. Irta: J e h -
l i cska Ferenc Bezső dr. Budapest, 1913. 520 1. 8°. 
Ára? 

I. 
Az erkölcstudományi és szociologiai munkás-

sága révén előnyösen ismert szerző nagy és nem 
igen hálásnak látszó feladatra vállalkozott, amikor 

művét megírta és benne a kath. erkölcstudomány 
szempontjából birálatát és, a nem kifogásolt részek-
nél, illusztrációját és indokolását adja a «magyar 
polgári törvénykönyv» második szövegezésű terve-
zetének, amely mint törvényjavaslat már a törvény-
hozás elé terjesztetett. 

Bészletesebben szólva, szerző célja volt: a ter-
vezet készítőivel és általában a világi jog művelőivel 
szemben megvédeni a helyes értelemben vett ter-
mészetjogot, mint minden tételes jognak, a magán-
jognak is, alapját; azután ugyanazoknak megadni az 
egyes magánjogi tételeknél az ethikai szempontokat, 
elveket, motívumokat és szabályokat, mely utóbbiak, 
tételes jog hiányában, a világi bírónak biztos irá-
nyítást is adhatnak; továbbá a papsággal megismer-
tetni a magyar polgári törvénykönyvet és pedig a 
papság theologikus képzettségéhez közelebb fekvő 
bölcseleti módon; azután célja volt a magyar szo-
ciális törvényhozásnak keresztény szellemben való 
tökéletesítésére kísérletet tenni és e célból az egyes, 
keresztény erkölcstani szempontból kifogásolható sza-
kaszoknál javaslatokat tenni. Mind olyan célok, ame-
lyek komoly elismerést érdemelnek. 

Hanauer István dr.-nak ismert jeles művével1 

némileg azonos tárggyal és céllal bir szerző müve, 
de attól mégis némileg különbözik. 

Hanauer műve a magánjog rendszerét első-
sorban a világi jogtól függetlenül, a kath. erkölcs-
tudomány elvei alapján állítja össze és csak illusz-
trációképen vagy ott, ahol a kath. erkölcstudomány 
is az állami törvényt ismeri el erkölcsi erővel biró 
normának, á katholikus erkölcstani elveket kiegészítő 
pótlásul adja meg az illető jogtételeket a ma érvé-
nyes magyar magánjogból, erkölcstudományi rend-
szere tehát analitikus, az állami magánjog használata 
pedig másodlagos. Ezzel szemben Jehlicska, eltekintve 
az «Általános bevezető rész»-nek fejtegetéseitől, min-
denütt a polgári törvénykönyv tervezetéhez fiizi 
erkölcstudományi észrevételeit, nála tehát az állami 
magánjog használata elsődleges, erkölcstudományi 
tárgyalása pedig a tervezet szövegével párhuzamos 
és igy szinthetikus. 

Ezen szekundär módszer és szinthetikus rend-
szer mellett is azonban el kell ismerni, hogy Jeh-
licska a kath. erkölcs tudomány tételeit kimerítő rész-
letességgel és nagy tudományos apparátussal tár-
gyalja. 

De épen ezért másfelől szinte sajnálni lehet, 
hogy nem a százados életnek elébe néző polgári 
kódex-hez, hanem csak egy tervezethez irta meg 
kommentárul és bírálatul művét, amely így a még 
elég módosítás alá kerülő kódex hatálybaléptetéséig 
sokat fog veszteni aktualitásából. 

1 Hanauer I. dr., A kölcsönös igazságosság a kath. 
erkölcstanban, különös tekintettel a magyar magánjogra, 
Budapest, 1909. 
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Az «Általános, bevezető rész»-ben szerző első-
ben lándzsát tör a természetjog mellett, amelynek 
tételeit van hivatva tételes szabályokba foglalni és 
kiegészíteni az állami magánjogi törvényhozás (12. §.), 
majd rámutat arra, hogy a kath. egyház ennek az Isten 
által adott örök törvénnyel összhangban levő és a 
természeti törvénnyel nem ellenkező tételes törvé-
nyeit a lelkiismeretben is kötelezőknek tartja, míg ha 
az örök törvényből le nem vezethetők és a termé-
szeli joggal ellenkeznek, azokat kötelezőknek el nem 
ismeri, és itt szerző rávilágít a világi jogászok által, 
a M. P. T. T. szerkesztői által is, vallott jogpozitiviz-
mus hamis voltára (3., 4., 5. §.). 

Még jobban megvilágítja ezen kérdést a 7. §-ban, 
ahol a culpa iuridica és a culpa theologica közti 
különbséget domborítja ki. 

De mind e helyeken szerettük volna, ha kissé 
óvatosabban és kevésbbé apodictice állította volna 
oda a természeti törvény tételeiként a kath. erkölcs-
tudomány (nem: «erkölcstan») tételeit, mert tudni-
való, hogy a kath. erkölcstudomány terén sok hul-
lámzás van a különféle korok vagy ugyanazon kor-
ban is a különféle iskolák véleményeiben ; és így pél-
dául nincsen abszolúte kizárva az,hogyha az állami ma-
gánjogi törvény valamely kártérítési kötelezettséget 
kimond olt, ahol a mai erkölcstudományi írók ilyet 
el nem fogadnak, idővel a szigorúbb felfogás nem 
fog-e felülkerekedni a katli. moralisták körében is. 
A bevezetés végén (8. §.) a magánjognak az erkölcs-
höz való viszonyát világítja meg szerző, kimu-
tatva az erkölcsnek szélesebb körét és mélyebb 
hatását. 

A tulajdonképeni, tárgyaló rész a 42. lapon veszi 
kezdetét, és lépésről-lépésre a polgári kódex-terve-
zetnek felosztását és szövegét követi. A felosztás en-
nélfogva ez : I. Rész : Személyi és családi jog. II. Rész : 
Dologi jog. III. Rész : Kötelmi jog. IV. Rész : Örök-
lési jog. A legnagyobb terjedelmű a III. rész (253— 
457); megfelel ennek a kódex-tervezet vonatkozó részé-
nek (705—1510. §§.) terjedelme is. 

Nem lehet célunk fejezetről-fejezetre ismertetni 
és bírálni szerzőnek a tervezet-szöveghez írt kommen-
tárját; ehelyett az érdekesebb részekre kívánunk 
csak kiterjeszkedni, de ezek is elég alkalmat fognak 
nyújtani arra, hogy szerzőnek tárgyalási módját, an-
nak minőségét megállapítsuk és a mű tárgyi érté-
kéről adandó véleményünkhöz a kellő alapot be-
mutassuk. 

Az I. Rész I. Cim 1. fejezete az ember jogképes-
ségére vonatkozó fejtegetésekkel kezdődik. Szerző 
itt tévesnek mondja a kódex-tervezet 1. §-ának fel-
fogását, amely kimondja, hogy minden ember szüle-
tésétől fogva jogképes; és ezzel szemben azt igazolja 
be, hogy az ember már foetus korában, születése 
előtt, is jogképes. 

Nem gondolom, hogy ezen szembeállításra, el-
tekintve attól, hogy alakjára nézve is túlélés («ha ez 

igaz volna stb.») szükség volna. Végre is az állami 
törvény nem hibáztatható azért, lia a magánjog ko-
ditikációjánál, ahol a jogi képviseletre is jogosított 
személyekről intézkedik, nem veszi számba a még 
meg nem született, de már foetus-ként élő embert. 
Hogy az állam a foetus-t egyszerű «dolog»-nál többre 
tartja, sőt a személyek közé sorozza, azt bizonyítja a 
büntető törvénykönyv (1878: V. t.-c.), amelyben a 
procuratio abortus bűntettét az «ember élete elleni 
bűntettek» (ill. törv. XVIII. fejezet) közé sorozza 
(285 - 6. §§.). Szerző is utal röviden a büntetőtörvény-
könyvre, sőt a polgári törvénykönyv-tervezetnek 330. 
§-ára is, amely utóbbi szerint a méhmagzat részére 
is lehet adott esetben gondnokot kirendelni ; annyi-
val feltűnőbb tehát ez a felesleges szembehelyez-
kedés. 

Amit a szerző a 3. fejezetben a női becsületnek 
hatásos és szigorú védelméről mond, csak helyeselni 
lehet és másrészt sajnálni, hogy a kódex a kellő 
védelemről megfeledkezett. 

Az I. Rész II. Cím a házassági jogot öleli fel. Az 
új polgári kódex a házasságkötési és házasság-fel-
bontási jogot, amely az 1894: XXXI. t.-c.-ben van 
szabályozva, kikapcsolta a magánjog kodiíiációjá-
ból, és ehelyett e cím alatt csak a házastársak jog-
viszonyát és a házassági vagyonjogot kodifikálta. 
Jehlicska dr. mégis a polgári házassággal (1894 : 
XXXI. t.-c.) szemben a kath. erkölcstan és egyházjog 
álláspontját figyelemreméltó fejtegetések kíséretében 
jónak látta körvonalazni; és különösen nagy rész-
letességgel és statisztikai adatokkal is illusztrálva, 
tárja fel az állami törvényhozás által megengedett, 
sőt könnyűvé tett házassági elválások pusztító hatá-
sait, és a végén azon konkrét javaslatot is teszi, 
hogy az állam törölje el a kötelező polgári házassá-
got és ruházza fel az egyházi házasságkötést ismét 
polgári joghatállyal és csakis a felekezetekre nézve 
tartsa fenn a kötelező polgári házasságkötést. (73.1.) 

A házasságról szóló fejtegetései közben azonban 
nem gondoljuk, hogy helyes volt a polgári házasságot 
«concubinatus»-nak mondani (elég lett volna IX. Pius 
pápának ezt kimondó szavait idézni) ; már csak azért 
sem, mert hiszen az idézett pápai szózat dacára, a 
«matrimonium civile»-t az egyházjog mégsem tekinti 
szoros értelemben vett «concubinatus»-nak, mert míg 
egy «concubinatus»-t sohasem lehet konvalidálni, 
nem lévén benne «intentio (affectus) maritalis», addig 
egy «matrimonium civile», mint bármely más «.ma-
trimonium invalidum», igenis konvalidálható, tehát 
kánonjogilag nem concubinatus, hanem, bár erőseb-
ben megbélyegezett, matrimonium invalidum. De 
egyébként sem gondoljuk helyénvalónak, ha tudo-
mányos könyvben, amely a világi jogászok érdeklő-
désére tart számot, ilyes kitételeket directe hasz-
nálunk, mikor azokra semmi szükség sincsen. 

Hanuy Ferenc dr. 
(Folyta t juk . ) 
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VI. KATHOLIKUS VILÁGSZEMLE 

Olaszország. 
Az Osservatore R o m a n o az olasz katholiku-

s o k a s p i r á c i ó i r ó l . December 6-án az olasz képviselő-
kamarában Raimondo szocialista képviselő nemcsak fel-
vidította szellemes megjegyzéseivel és csipkedéseivel a 
kamarát és magát Giolitti-t is, hanem azt a fogas kér-
dést is intézte Giolitti kormányelnökhöz, hogy miféle 
kompenzációkat értett a cuneo-i püspöki hivatal, mi-
kor alantasait a Gentiloni-paktum betartására buzdí-
totta, hivatkozással «magasabb rendű nemzeti érde-
kekre». Giolitti először azt felelte tréfásan, hogy Rai-
mondo kérdezze meg ezt Gentiloni gróftól (még nem 
képviselő!), majd mikor Raimondo találgatta, hogy talán 
néhány liberálisnak a fejét kívánták a katholikusok, de 
Giolitti hallgatott, Raimondo egyenesen kijelentette, 
hogy ő bizonyos kompenzációkat gondol a «magasabb 
rendű nemzeti érdekek» alatt? Giolitti erre közbeszólás 
alakjában azt felelte, hogy a katholikusok jócskát vár-
hatnak, míg kompenzációkat kapnak, mire Raimondo 
azt tette szóvá, hogy talán akkor kapnak, mikor már 
többen lesznek a kamarában, amit ő úgy magyaráz, 
mint annak a bírósági tárgyalási elnöknek megjegyzését, 
aki a 30 évi gályarabságra elitélt és őt megfenyegető delin-
quensnek azt felelte nyugodtan, hogy ő az (elnök) most 
úgyis már 60 éves, 30 év múlva tehát bátran jöhet 
gyilkolási szándékkal őhozzá. Ezzel a célzással Raimondo 
azt akarta jelenteni, hogy Giolitti csak ámítgatja a ka-
tholikusokat későbbi időkben teljesítendő Ígéretekkel, 
mire ő már úgy sem lesz itt. Raimondo szellemességé-
vel és könnyed, élvezetes előadásával az egész kama-
rát megnyerte magának, még Giolitti is kezet fogott vele. 

Az «Osservatore Romano» Giolitti közbeszólásához, 
illetőleg elszólásához azon kommentárt fűzi, hogy a 
katholikusok szerződésszerű kompenzációra nem aspi-
rálnak, ez másféle pártoknak a szokásuk, a katholi-
kusok beérik azzal, ha azon jogukat tiszteletben tartja 
az állam, amely jogot még a barbár államok is meg-
adnak alattvalóiknak. «Minekünk, mint katholikusoknak 
speciális jogaink vannak, amelyeket az államnak tisz-
teletben kell tartani. Ilyen jogok egyrészt a Szentszék 
szabadságát és függetlenségét biztosító jogok, melyek a 
Vatikán ormairól bevilágítják az egész világot, és bizo-
nyára nem tartoznak az egyszerű engedmények kategó-
riájába. Ilyen jog a kath. szülőknek joga gyermekük val-
lási neveléséhez és oktatásához, amit ők az állami élet 
alapjának tekintenek, ez a jog nem egyszerű koncesszió 
egy olyan államban, amely a vallásszabadság elvét 
vallja. Ilyen elvitathatatlan joga a katholikusoknak az 
is, hogy ne legyenek lelkiismereti kényszer elé állítva 
olyan törvények által, amelyek a család békéjét és a 
házasság felbonthatatlanságát feldúlják, vagy amelyek 
gyűlöletes módon és üldözésszerűen megfosztják a ka-
tholikusokat az őket tételes jogi alapon más polgárok-
kal közösen megillető társulási jogtól és tömörüléstől. 
Ilyen főképen a katholikusoknak az a joguk, hogy más 
polgárokkal tökéletes jogegyenlőséget élvezhessenek a 
közművelődés terén és nevezetesen, hogy szervezeteik 
és egyesületeik szintén részesüljenek a nem kath. egye-

sületeknek megadott előnyökben.» A katholikusok ezt 
a szabadságot akarják és mint adófizető és a hazáért vé-
rüket ontó polgárok követelik, hogy vallási érzületükben 
az állam ne sértse őket a felforgató pártok ked-
véért. Formális kompenzációkra a katholikusok nem 
gondolnak, hiszen ők nem is képeznek politikai pártot 
és különben sem bocsátják árúba a haza javát. 

Még érdemes felemlíteni, hogy dec. 9-én egy másik 
reíorm-szociálista képviselő, Marchesano is szóvátette a 
Gentiloni-paktumot és helyeselte azt, hogy a katholi-
kusok elhatározták magukat a kormány támogatására. 
A nemzet érdeke kívánná azt, — mondta Marchesano — 
hogy az eddigi liberálisok alakuljanak át konzervatív 
párttá, mert Itália egyesítése óta nekik a konzervatív 
párt szerepe jut; és mint ilyen, lépjenek nyílt szövet-
ségre a katholikusokkal a mai titkos szövetség helyett, 
így majd nem szorulnak az utcai csőcselék (teppa) támo-
gatására; viszont pedig a parlament munkássága is egész-
ségesebb lesz, mert két nagy párt lesz, egyik a kormányon 
lesz, a másik pedig az ellenőrzést fogja gyakorolni. 

S o n n i n o az egyház és állam viszonyáról 
O l a s z o r s z á g b a n . December 10-én az olasz parlament-
ben a trónbeszéd felett megindult vita folyamán Son-
nino liberális képviselő (izraelita) hosszú beszédet mon-
dott, amelynek során rátért az egyház és állam viszo-
nyának fejtegetésére. Szerinte az egyház és állani viszo-
nyát azért olyan nehéz megoldani, mert vitás, kihez 
tartozik megállapítani az egyház és állam hatásköré-
nek határait. Az itt mutatkozó konfliktust az olasz egyház-
politikai törvények oldották meg, és az ország többsége 
ezen békés megoldás mellé állott. A katholikus egyház 
iránt érzett őszinte tiszteletből nem tudja elhinni Son-
nino, hogy a kath. egyház helyeselje azon túlbuzgó 
híveinek kívánságát, hogy a garancia-törvény nemzet-
közi szentesítést kapjon, és hogy a konkordátumok 
rendszere helyébe a Gentiloni-íé\e paktumok rendszere 
lépjen, amely paktumok nem szereznek dicsőséget sem 
a gyűjtőnek, sem az aláíróknak. Az egyház és állam vi-
szonyára nézve három állaspont közt oszlanak meg a 
kamara tagjai : némelyek a harcot kívánják az egyház 
ellen, mások nem akarják a harcot, de ha az egyház és 
állam közt ellentétek merülnek fel, az államot ismerik 
el illetékesnek arra, hogy a konfliktust üdvös törvény-
hozással megszüntesse ; végre a harmadik álláspont 
hivei konfliktus esetében az egyház mellé állanak, és 
épen azért ma is már tűrhetetlennek mondják az egy-
ház helyzetét. Az első és a második álláspont hivei 
közt lehetséges az együttműködés akkor, ha az első 
álláspont hívei tartózkodnak a provokációtól és beérik 
az ellenség ellenőrzésével ; a második és harmadik állás-
pont hívei közt — lia a liberalizmus nem akarja el-
veszteni karakterisztikumát — állandó szövetség nem 
gondolható ugyan, de esetről-esetre való együttműkö-
dés igen, ha a harmadik felfogás hívei legalább a sta-
tus quo alapjára helyezkednek. 

«Mi liberálisok — mondja Sonnino — elvi védelme-
zői vagyunk az államnak. Az állam érdekeinek kell 
döntőknek lenniök és ezen érdekeknek védelme a mi összes 
tevékenységünknek alapja. A legnagyobb szabadságnak 
hívei vagyunk, mert az a közjóra és az állam tömeg-
életére nézve alapvető fontosságú. A katholikus párt-
nak akcióját, ha nem is megállapítja, de mindenesetre 
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vezeti, ellenőrzi vagy korlátozza egy az államon kívül eső 
tényező, amelynek élete és érdekei meghaladják a nemzeti 
államnak körét és másrészt csakis egyik felekezelet 
illetik. Ha a kath. főpapság nagyobbrészt az olasz 
nemzetből kerül ki, ez csak úgy lesz a jövőben is fenn-
tartható, ha az egyház és állam közt való konfliktustól 
óvakodnak.» 

Sonnino, a mérsékelt felfogású liberális vezér be-
széde után Fera radikális támadást intézett Giolitti 
ellen a katholikusokkal kötött paktumokért, mire Gio-
litti közbeszólás alakjában tagadta, hogy akár most, 
akár a múltban paktált volna a katholikusokkal. 

F ranc iaország . 
A Doumergue-ko ' rmány p rog rammja . Decem-

ber 11-én történt az új francia kabinet bemutatkozása 
a kamarában és utána a szenátusban. A kamarában 
maga Doumergue olvasta fel a kormány programm-
nyilatkozatát, a szenátusban pedig a pecsétőr, Bienvenu-
Martin. 

A kormánynyilatkozat először is arra utal, hogy a 
haza és a köztársaság érdekeit csakis az egyesült bal-
oldali pártok republikánusaira támaszkodó kormány 
biztosíthatja (lám milyen szépen kisajátítják maguknak 
a hazát a radikálisok !), ezt mutatja meg már a kabinet 
összetétele is ; a kormány számít az összes republiká-
nusoknak támogatására és csakis addig marad helyén, 
míg tisztán republikánus többségre támaszkodhatik. 
A pénzügyi programm alapelvéül a kormány az általá-
nos jövedelmi adót állítja oda, nem véve ki semmiféle 
jövedelmet (járadékkölcsön-adó !), sőt idővel tovább 
fognak menni és a hadügyi kiadások fedezésére a szer-
zett vagyonokat fogják megadóztatni ama törekvésben, 
hogy az arányos teherviselés és a társadalmi igazságos-
ság elve inegvalósíttassék. A hadügyi programmban a 
kormány csak annyit mond, hogy a hároméves szol-
gálatról szóló törvény végrehajtásában a legnagyobb 
kímélettel fognak eljárni. A választójogi reform terén a 
kormány szorgalmazni fogja a szenátus választójogi bi-
zottságával a békés megegyezést, ha pedig az nem volna 
lehetséges, a választókat fogják jövő évben megkér-
dezni. Ezután áttér a nyilatkozat a «laikus védelem»-re 
és szószerint ezeket tartalmazza : 

«A laikus iskola, a demokrácia e müve, a lelkiisme-
reti semlegességnek jelszava alatt, minden francia 
gyermeknek megadni kész a szükséges tanítást. A laikus 
iskola a nemzet iskolája. Nem lehetséges, hogy ellene egy 
tűrhetetlen, gyalázó és rágalmazó hadjárat állandósuljon, 
anélkül, hogy ezen hatalmas törekvésre republikánus 
oldalról hasonlóval ne feleljenek, hogy a támadást visz-
szaverjék. Ha Önök meg akarják védeni a demokratikus 
intézményeket, amelyeknek szimbóluma a laikus iskola, 
akkor még ezen törvényhozási ciklusban dönteniük 
kell a laikus védelem törvényjavaslatáról. De miután 
megvédtük az iskolát az ellenpárt ellen, meg kell vé-
deni a tudatlanság ellen is az iskolalátogatási kötele-
zettség hatásosabbá tétele által és az iskolai oktatás 
munkáját folytató intézmények («oeuvres postscolaires») 
hozzáférhetőbbé tétele által, megvédve az iskolát a nyo-
mor ellen is az iskola-pénztárakról szóló törvényjavas-
lat megszavazásával». 

Végre a külpolitika terén a kormány-nyilatkozat 

kimondja, hogy a kormány a triple-entente hatalmával 
az intim szövetségi viszonyt (Oroszországgal szemben 
pláne «intime et cordiale»), a többi hatalmakkal az 
udvarias jó viszonyt fenn fogja tartani. 

A kormány-nyilatkozat, mint ebből látható, radiká-
lisnak nem nagyon radikális, inkább általánosságokban 
mozgó és opportunista, szinte kiérezni belőle, hogy a 
Barthou kormányt megbuktatni még csak könnyű volt, de 
a hazát hazafiatlan és pacifista pártok támogatásával 
megvédeni alig lehet, még jó, hogy itt van a laikus is-
kola jelszava, azzal valahogy össze lehet tartani a re-
publikánus baloldalt, falra festvén nekik a demokrá-
ciára váró veszedelem ördögét. 

A f ranc ia k a m a r a a Doumergue -ko rmány-
nak bizalmat szavaz. A francia kamara dec. 12-iki 
ülésén megkezdették és be is fejezték a vitát a kor-
mánynak program-nyilatkozata felett. A radikális szo-
cialisták egyik csoportjának vezére, Briand volt mi-
niszterelnök, az ő csoportja politikájának igazolását 
látja a kormány nyilatkozatában, mert—dacára a pau-i 
kongresszus határozatának — a kormány sem meri 
feladni a nemzeti védelem eszközét, a hároméves ka-
tonai szolgálatot. Briand kijelenti, hogy ő is, mint 
miniszterelnök, csakis republikánus többségre kívánt 
támaszkodni, de ő elismerte mindig azt is, hogy a 
nemzeti szolidaritásból nem lehet kizárni a jobboldalt 
sem. 

Reinach támadó beszéde után Doumergue szólalt 
fel, aki nem mondotta kívánatosnak, hogy a balolda-
lon kívüli pártok is helyeseljék az ö programját ; a 
katonai szolgálatot illetőleg a kormány nem tartja vál-
tozhatatlannak a" 3 évet, de a most már megszavazott 
törvényt végre fogja hajtani. Egy képviselőnek közbe-
szólására, hogy mi lesz a pau-i programmal, Doumergue 
nem mert válaszolni. 

Jaurès, az egyesült szociálisták vezére az ő felszó-
lalásában a kormányprogramnak csakis pénzügyi ré-
szével ért egyet, de a többire nézve nem, mert az adott 
program csak ambiguum-okkal és negatívum-okkal áll 
elő ; azért az ő pártja, a demokrácia csalódását konsta-
tálva a kormány programján, a kormányt nem támo-
gathatja. Lefévre felszólalására Caillaux kijelentette, hogy 
a kormány visszavonta már a hadikölcsönről szóló tör-
vényjavaslatot, de még nem határozott a további teen-
dők felől. 

Végre a kamara 302 szavazattal 141 ellenében bi-
zalmat szavazott a Doumergue-kormánynak, kifejezve 
az elfogadott (Gioux-léle) napirendben azt, hogy «he-
lyesli a kormány nyilatkozatát és bizik benne, hogy 
republikánus reformpolitikát fog folytatni, kizárólag 
republikánus többségre támaszkodva». 

A kormány többsége a radikálisokból, radikális 
szociálistákból és egyéb balpárti csoportokból került ki, 
míg az egyesült szociálisták, a köztársasági középpártok 
(Union républicaine, progresszisták) és a jobboldal a 
kormány ellen szavazott vagy a szavazástól tartózko-
dott. Hogy a kormány nagy győzelme csak látszólagos, 
azt bizonyítja az a körülmény, hogy a Gíoua;-féle napi-
rend elsőbbsége felett megejtett szavazásnál a kormány 
csakis 283 szavazatot kapott, míg a kormány által el-
utasított Lefévre-féle napirend 214 szavazatot. 

A párisi kormányellenes sajtó egyhangúlag preká-
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riusnak látja a helyzetet Jaurès és Briand állásfoglalása 
után, és megállapítják azt is, hogy Doumergue és Caillaux 
feladták a pau-i programot, Jaurès nagy fájdalmára. 

A radikális lapok sem nagyon lelkesednek a kor-
mány programjáért és feltűnőnek találják, liogy a kor-
mány olyan félénken szól a «défense laique»-ról, egé-
szen a nyilatkozat végén, pedig a pau-i kongresszus ezt 
tette első helyre. 

A lourdesi euch, kongresszus idejének 
megváltoztatása. Mivel a lourdesi euch, kongresszus 
idejéül kitűzőit idő (szept. 9—15.) nem látszik alkal-
masnak a kongresszus tagjainak könnyű és olcsó el-
helyezésére, Lourdes község és Yanville euch, kongr. 
egyetemes titkár kezdeményezésére a lourdesi vendég-
lősök és szobalulajdonosok Lourdesben gyűlést tartot-
tak és azt határozták, hogy a kitűzött idő megváltoz-
tatását fogják kérni az euch, kongresszusok rendező 
bizottságától. A július 16-tól 20-ig, vagy pedig július 
29-től aug. 2-ig közt elterjedő időt hozták javaslatba. 
Yanville titkár már elutazott Heylen namuri püspök-
höz, hogy közölje vele a kongresszus idejére nézve fel-
merült kívánságot. 

Szerkesztői izenetek-
Sp. Gy. Köszönjük a szives közleményt. Felhívtuk reá 

B. A. figyelmét. — V. D. dr. Budapest. Köszönet a meleg ér-
deklődésért. A lapot mi is fentartani kívántuk mai formájá-
ban, de az arra alkalmasaknak tartott és általunk felkért 
egyének közöl senki elvállalni nem volt haj landó. így lett 
azután aktuálissá a fuzio eszméje ; vezércikkünkben csakis a 
a fúziót kivántuk megindokolni. 

Á l l í t s u n k k a r á c s o n y l á t a g y ó g y í t h a t a t l a n b e t e g e k -
n e k . Budapesten, az Irgalom házában a szegény gyógyítha-
tatlan betegek részére, a nemesszivű adakozók áldozatkész-
ségéből karácsonyfa fog állitatni, vigaszára és örömére azon 
szenvedő szerencsétleneknek, kiket e menhelyben ápolnak. 
Az adományoknak az Irgalomházába küldéséért esedezik 
annak Főnöksége, III. ker., San-Marcó-utca 60. 

Minden küldeményt köszönettel nyugtáz a főnökség. 

TIMTNER J. E. ..i,— ket, mindennemű cint-
• • • • • táblákat. • • • • • k a u c s u k - és fém-

bélyegzö gyáros, 
vésnöki mű-

intézet. • 

Budapest , IV. kerület, 
Kigyó-tér 5. 

Telefon : 70—66. szám. 

Angol börbútor- és borszék-különlegességek gyártása 
K i t ü n t e t v e a s t . - l o u i s i v i l á g k i á l l í t á s o n 1 9 0 4 . - Te l e fon 1 4 8 — 0 7 . 

Q 7 Ü P Q A BUDAPEST O b U U O n . VII., K á r o l y - k ö r ú t 5/R. 

H a s z n á l t börbútorok f e l d o l g o z á s r a é s f e s 
t é s r e e l f o g a d t a t n a k . — Kérjen f é n y k é p e s 

k a t a l ó g u s t d í j m e n t e s e n . 

NEUMAYER FÜL0P Alapíttatott lS9S-ban. 

szőnyeg-áruháza 
Budapest, V., Deák Ferenc-tér I. Erzsébet-tér. 
Bútorszövetek, ágy- és asztalteritök, 
függönyök, paplanok és szőnyegek 
gyári raktára. Közvetlen behozatal 

perzsa- és smyrna-szőnyegekben. 
MS" Árjegyzék és mintákkal k ívánatra készséggel szolgálok. 

HARM0MUM0T 
elismert legjobb gyártmányokat szállít 
Magyarország legnagyobb hangszergyára 

cs. és kir. ST0WASSER J • udv. szállító, 

a javított Rákóczi-tárogató feltalálója. 

BUDAPEST, SvÍH Lánchíd-utca 5. szám. 
Öntőház-utca 3. szám. 

Ajánlja mindennemű, gyáriban készült hangszerelt, úgyszintén húrokat és hang-
szeralkatrészeket. i — i i — i r — i Árjegyzék díjmentesen küldetik. . 

0r£onahannoniumokaf 
mindkét rendszer szerint a legolcsóbban szállít 

Pajkr Kezső é s Tsa, Budapest, 
Xi, Dele j -utca 25. sz . (T i sz tv i se lő te l ep . ) 
Árjegyzék ingyen é s bé rmentve . Rész le t f ize tés engedélyezve. 
Tanerőknek s lelkészeknek külön száza lékengedmény . Kér jen 
ár jegyzéket pianókról és pianinókról . Bé rmen te s szál l í tás 
u m az utolsó vasú t i á l lomásig. • • • • 

HARMONIUM ES I0MG0RA 
Mielőtt harmoninmot vásárolna, ne mnlassza el a mi 

főárjegyzékiinket kérni! 
Az országban a legnagyobb választék elvá-
molt elsőrendű amerikai és németországi 
gyártmányokban kedvezményes fizetési fel-
tételek mellett minden árfelemelés nélkül. 

Képviselők kerestetnek. 
K E R B E R É S B E R L E T H 
Budapest, VII., Wesselényi-ntca 53. szám. 

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos : 
Dr. HANUY FERENC, egyet, tanár (IV., Molnár-u. 20.) 

Főmunkatá rs és szerkesztő-helyettes : 

D r . W O L K E N B E R G ALAJOS, egyet, tanár (IV., Váczi-u. 83.) 

Iparos é s nem kereskedő 
3 5 éve fennálló r.k. c é£ ! 
K é s z í t é s j a v í t : Ke lyhe t , ciboriumot, oltár-
gyer tyatar tó t , o l tá r lámpát , keresz te t , füs tö lő t , 
csi l lár t , gyertyára és villanyra s tb . Arany , ezüst 
kinaezüsL bronzból, m ű v é s z i e s é s e g y s z e r ű ki-
v i t e lben . K e l y h e k stb. tárgyak v a l ó d i tüz-
galván a r a n y o z á s a és eztistözése j ű t i i II á s s á l . 
Tervra jz és költségvetés d í j t a lanu l . M i e l ő t t más -
hol r e n d e l é s t t e s z , m é l t ó z t a s s é k e g y árjegy-
zéke t kérni , m e l y e t i n g y e n é s b é r m e n t v e küld 

Kéri n a g y b e c s ű p á r t f o g á s á t 

BITTNER JÁNOS 
egyházi szerek müötvöse. 

Budapest, IX., Lónyay-u. 23. 
( b e j á r a t C z u o z o r - u t o a f.) 

3usth Béla 
kárpitosmester é s 

díszítő 
Budapest, VIII., Horánszky-u. 22. 

értesíti nagyérdemű rende-
lőit s a közönséget, hogy üzle-
tét az itt jelzett helyiségbe 
(kongregációi épület) helyezte 
át. Megrendeléseket leg-
gyorsabban teljesít. 
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A világ legjobb 
l a j l é k p i p á i t szállítja 

Grauer fHhály 
Kőbánya Ó-hegy-u. 9. 

Ugyani t t k a p h a t ó k a legjobb 
b o r o t v á k é s h a j v á g ó g é p e k . 
T e s s é k á r j e g y z é k e t kérn i . 

1907. Pécsi országos kiállításon állami ezüst éremmel kitiintelve. 

F L E I S C H E R JÁNOS 
egyházi ruha és reverenda szabó 

PÉCS, FERENCIEK-UTCA 9. 
Evek kosszá gyakorlata ke-
pesít a legjobb szabású, minő-
ségű és finoman kidolgozott 

REVERENDÁK ÉS GIMÄDAK 

••PAPI CIVIL ÖLTÖNYÖK" 
előállítására. Üzletemet ezen-
••••••••••••••• kívül ••••••••••••••• 

E G Y H Á Z I R U H Á K 
készítésére is berendeztem. 
Mindennemű egyházi rnhák : 
casnlák, plnvialék, velnmok, 
baldachinnmok, minisztráns 
ruhák, zászlók, lobogók, kar-
ingek, álbák, kehelyruhák 
••••••• stb. készíttetnek. ••••••»• 
Egyházi rnhák javítása ol-
csón és jól eszközöltetnek. 

Költségvetés és árjegyzék ingyen ! Személyesen is megjelenek ! 

Alkalmi vételt 
ajánl s z é p é s finom 

BÚTOROK, 
perzsa 

é s csillárok -ban 
N A G Y Z S I G M O N D 

V I « , L á a g á r - n t c a 3 . 
Bazilika közelében. (Saját ház.) 

legyeseknek fontos! Vételkényszer nélkül mindenkinek 
megtekintésre ajánlatos. 

Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII. ker., Szentkirályi-utca 28. szám. 
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RELIGIO 
TUDOMÁNYOS ÉS TÁRSADALMI KATH. HETI FOLYÓIRAT 
A BUDAPEST] EGYETEM HITTUD. KARA TÖBB TAGJÁNAK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZT] 

Dr. H A N U Y FERENC, EGYETEMI TANÁR. 

Megje lenik — július és augusztus hó ki-
vételével — minden szombaton reggel . 

Szerkesztőség és kiadóhivatal : 
Budapest, IV., Molnár-u. 20. 

Előfizetési ár : egész évre K 12, félévre K 6. 
Egyes szám ára : 50 fillér. (Kapható a Szent-
István-Társulat köny /k., IV., Kecskeméti-u. 2.) 

TARTALOM. I. Vezércikk: Krisztus és a katholikus egyház. I r t a : 
Hanuy Ferenc dr. — II. Az örök városból: 1. A Civilitá Catho-
lica a milano-i «szociális hét»-röl. 2. Rampolla bibornok halála. — 
III. Tudományos cikkek, közlemények, értekezések: 1. Mária ha-
lála és mennybemenetele . II. Pataky Arnold dr.-tól. 2. A keleti 
szent mise szimbolikus szempontból. —H.—. 3. Modern bölcseleti 
és dogmatikai igazságfogalom. II. Wiedermann Károly dr.-tól. — 
r. Könyvkritika : 1. Székely István : A hegyi beszéd. Schütz An-
tal dr.-tól. 2. Jehlicska Ferenc dr. : A modern polgári jog és a 
katholikus keresztény erkölcstudomány. II. Hanuy Ferenc dr.-
tól. 3. Ad. Breznay : Clavis Theologiae Morális, —(/-tói. — VI. 
Katholikus Vilá g szemle : A.) Olaszország: Giolitti felszólalása a 
trónbeszéd feletti vi tában. B.) Franciaország : A «laikus véde-
lem»-ről szóló javas la t tárgyalásának folytatása. — IX. Könyv-
szemle: Legújabb theologiai ii 'odalom. — Kérelem a Religio meg-
rendelőihez. — Szerkesztői és kiadóhivatali izenetek. 

Lapunk mai száma huszonnégy oldal. 

JÇrisztus és a kalh. egyház. 
I r t a : H A N U Y F E R E N C DH. 

A katakombák falain g\rakori ábrázolás az 
«oraiis», egy imádkozó női alak, amely gyakran 
a keresztény lelket, az elhunytnak lelkét, sok-
szor az egyházat és néha a Boldogságos Szüzet 
jelenti. A két első jelentése tipikus jelentés, a 
harmadik az egyes szentírási jelenet által meg-
határozott individuális. Minket itt ma a tipikus 
vonatkozás foglalkoztat. 

Az ősegyház ime úgy az egyes hívőnek lel-
két, mint személyesítve az összes hivek lelkeit 
«orans»-ként ábrázolja az Űr szine előtt, az ő 
oltára mellett,Krisztus trónjának oldalán ; «orans»-
ként, aki felemelt és kifordított kezekkel vall ja meg 
Istenben és Fiában, Krisztusban, hitét és iránta 
való mélységes áhítatát, imádását. 

Az egyház ünnepei, mintegy kronologikus 
«biblia pauperum»-ban, sorban a hivő szemei 
elé állítják Krisztus életének és az «üdv ház-
tartásának» főbb eseményeit. Ez ünnepeknek már 
nevök is és szentmiséjüknek epistola- és evangé-
lium-szakaszai megadják az analfabéta hívőnek 
is a szükséges elmélkedési pontokat, míg a pap 

és azok, akik az egyház liturgikus imáinak 
szövegét eredeti latin vagy hazai nyelven figye-
lemmel kisérni tudják, a miseszöveg többi ré-
szeiben a Szentírásból merített, gazdag költői 
fordulatokban kifejezetten felismerik az ese-
mények lőmotivumait, mozzanatait és meghallják 
az egyháznak, a nagy «orans»-nak visszhangját 
az üdv nagy eseményeire, amely visszhang az-
után az ő lelkeikben, az egyes hivő lelkében, a 
hitnek, az áhítatnak, az imádásnak, általában a 
vallásos érzelemnek húrjait megpendíti és őket a 
múltnak mélységes átérzésével, a jelennek ma-
gasabb rendű szemléletével boldogítja. 

A kath. egyház így üli meg ünnepeit, ilyen 
célnak szolgálatában állanak az egyház ünnepei 
és egész liturgiája. A kath. egyház igy valóság-
gal évenkint átéli Krisztus életét és az üdv tör-
ténetét. 

A katholikus egyház liturgiájának ezen klasz-
szikus hozzásimulása a Szentíráshoz, az evan-
gélium eseményeihez, az isteni Megváltó életé-
hez, a jászolytól a keresztfáig, a legékesszólóbb és 
megcáfolhatatlan külső bizonyítéka annak, hogy 
Krisztus és a kath. egvház között csakis a refor-OJ 

mátori tévedés és izgatás láthatott űrt, eltávolo-
dást, meghasonlást, elváltozást; Krisztus és a 
kath. egyház tényleg elválaszthatatlanok voltak 
kezdettől fogva, a protestáns egyházak is észre-
vétlenül elismerik ezt akkor, amikor ünnepeik 
imaszövegeiben még mindig a régi kath. mise-
szöveg csonka töredékeinek helyet adnak, hogy 
ne említsük a ritualista anglikánokat, akik a 
kath. egyház egész régi liturgiáját visszaállítani 
törekesznek. A protestánsok is felismerhetnék 
tehát, mi pedig naponkint tapasztaljuk, a kath. 
egyháznak Krisztus-közelségét. 

Ennek a mélységes Krisztus-áhítatnak trans-
cendens szárnyalást általában a malaszt és esz-
közei, de különösen az Eucharistia, a kath. dogma 
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szerinti Eucharistia ad, amelyet az egyház litur-
giájának és minden ünnepének középpontjába 
helyez és amelynek vételét épen az üdv fő ün-
nepein ősi időktől fogva sürgeti, ajánlja, sőt 
parancsolja. A «mennyei eledelnek» ezen vételé-
ben, az igazi «agape»-ben egyesül az egyes 
hivő és az egyház misztikus módon Krisztussal 
és kapja meg materialis és spirituális, de még 
mindig földi alkatához a mennyei fényözönt, a 
kegyelem gyarapodását, a nagyobb Krisztus-
közelséget, a dicsőséges feltámadás zálogát. 

Karácsony ünnepén, amikor a örök Xáyoq 
megtestesülését és világra jöttét ünnepli az egy-
ház, különösen is átérezzük mi katholikusok a 
kath. egyháznak és a kath. hivő léleknek, e két 
misztikus «orans»-nak Krisztus-közelségét. 

És ilyenkor kétszeresen szivünkbe markol 
a fájdalom, hogy az «egy akol»-on, a kereszteltek 
közületén, belül is vannak olyan vakmerők, akik 
a keresztény lelki életnek ezen középpontja ellen 
mernek támadni tagadva most már nemcsak 
Krisztus istenségét, hanem személyének törté-
netiségét, valóságos létezését is (Drews etc). Olyan 
lépés ez, amelytől a vallásgúnyoló vallás-törté-
nész, az izr. Sal. Reinach is visszariad (Orpheus, 
XII. kiad. 1909, 332. 1.), bár ő a keresztény val-
lást a zsidó vallásnál tökéletlenebbnek meri 
mondani, anélkül persze, hogy ennek isteni ere-
detében hinni tudna. 

A Krisztus-tagadás hullámhegyének napról-
napra való feltornyosodásával szemben, amikor a 
munkások tízezrei előtt hangzanak el Krisztus-
tagadó, gúnyoló, káromló beszédek Berlintől 
Budapestig, Páristól Rómáig, álljunk a szeretet 
nagy ünnepén tisztult lélekkel és fokozott áhítat-
tal, mint igazi «orans»-ok, anyánk, az egyház, a 
nagy «orans» oldala mellé, Krisztus oltára elé 
és valljuk meg, hogy igenis hisszük, tudjuk és 
tapasztaljuk Krisztus közelségét az ő népéhez, az 
ő nyájához és rajta leszünk, hogy anyánkat, a 
kath. egyházat, soha senki se múlhassa felül a 
Krisztus-hitben, a Krisztus-szeretetben és Krisz-
tus-közelségben. 

II. AZ OROK VAROSBÓL 

A «Civiltá Cattolica» a milanói «szociális 
hét»-ről. A «Civiltá Cattolica» legutóbbi (dec. 20.) 
száma külön cikkben ismerteti az általunk is mái-
leírt milanói «szociális hét»-nek lefolyását és nagy 
dicsérettel emlékezik meg Rossi udine-i érseknek, 
mint Dalia Torre grófnak beszédéről. És elmondván 
azt, milyen ellentétes felfogású és mégis koncentrikus 
támadásokat intézett az olasz antikatholikus sajtónak 
minden árnyalata ezen két szónok beszéde ellen, 
hozzáteszi : 

«Ez a dolog történeti tény és nagyon tanulságos 
a katholikusokra néve. Annak az első hírére, hogy 
a katholikusok nem is előterjeszteni vagy elhatározni, 
hanem csak tanulmányozni akarják a világ leg-
nagyobb kérdésének, az egyház és a pápa szabad-
sága és függetlensége kérdésének, nem is tényleges 
megoldását, hanem csak annak lehetőségét, amely 
kérdés pedig minden nemzetnek közös ügye, az 
egyház ellenségei, kik előbb minket katholikusokat 
szólítgattak a közéletben való részvételre, most egy-
szerre a katholikus egyház ellen törnek a régi ádáz 
dühvel és tagadják az említett kérdésnek, a nagy 
problémának, még létezését is és azt kiáltják felénk: 
semmiféle megoldás, hanem kiküszöbölés!» 

R a m p o l l a b i b o r n o k ha lá la . December 16-án 
éjfél előtt 20 perccel váratlan gyors halállal halt 
meg Rómában 70 éves korában Rampolla bibornok, 
a vatikáni bazilika arcipreteje, a máltai lovagrend 
kommendatárius nagy priorja. Életkorra nézve nem tar-
tozott a legöregebb kardinálisok közé, bár bíbornoki 
ansziennitásban csakis Netto biboros volt előtte, mert 
Rampolla-1 XIII. Leo 1887-ben, Netto-1 1884-ben 
kreálta. 

Mariano Rampolla del Tindaro egy elszegényedett 
szicíliai grófi családból (del Tindaro) származott. 
Tanulmányait először a vatikáni szemináriumban 
végezte, ahova Migliocco szerzetes páter ajánla-
tára vették fel, majd folytatta a Collegio Capranica-
ban és befejezte az Academia dei nobili ecclcsias-
tici-ben. 1866-ban 23 éves korában lőn pappá szen-
telve, 1875-ben már kanonok lett a Szt. Péter-bazi-
likában és még azon évben a madridi nuntiaturá-
hoz került tanácsosnak, 1877-ben IX. Pius Rómába 

ÄNGSTER JÓZSEF és FIÂ 
orgona- es harmoniam-yyar, PÉCS. 

O O Alapíttatott : 1867. évben. O O 
A bpesti Bazilika nagy orgonájának épitői. 

Csak első dijakkal kitüntetve. 
Pécsi orsz, kiállításon legelső dijjal, állami aranyéremmel kitüntetve, 

Ajánlják kitűnő hangu és erős szerkezetű 
légnyomatu és elektromos berendezésű 

ORGONÁIKAT 
a legjutányosabb árak mellett, művészies 
kivitelben, o o o Raktáron kitűnő hangu 
harmoniumok minden nagyságban. 
Elektromos fujtató készülékek. Árjegyzéket kivánatra ingyen. 
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hivta vissza és a «Propaganda pro negotiis rituum 
őrientalium»-hoz osztotta be titkárnak; többszöri 
kurialis előléptetés után 1882-ben c. érsek és madridi 
nuntius lett, 1887-ben pedig XIII. Leo bíborossá 
(S. Cecilia címmel) és kevéssel utóbb Jacobini örö-
kébe pápai államtitkárrá nevezte ki, amely tisztben 
megmaradt a pápa haláláig (1903). 

Mint államtitkár, méltó diplomatája és segítőtársa 
volt a zseniális XIII. Leo pápának, de a Leo-féle 
diplomácia francia-szláv barátsága őt és a pápai 
diplomáciának akkori irányát a hármasszövetségnek 
két vezető hatalma, Németország és Ausztria-Magyar-
ország, előtt ellenszenvessé tették, aminek következ-
ménye volt azután az a veto, amelyet Ferencz Józset 
nevében, Puzyna biboros, krakói herceg-püspök be-
jelentett 1903. augusztus 2-án (délután) Rampollá-
nak megválasztása ellen, aminek következtében ő a 
kétharmad többséget nem kapta meg, dacára, hogy 
augusztus 2-án délelőtt, a veto elhangzása előtt 
Rampolla 62 szavazatból már 29-et (Sario 21-et), dél-
után, közvetlenül a veto után még mindig 30 szava-
zatot (Sarto 24-et) kapott. Rampolla mindjárt ott a 
helyszínén tiltakozott a veto ellen. 

Azóta Rampolla visszavonult életet élt, lelki-
ismeretesen végezte teendőit a különféle Congregatiok-
ban, archeológiai tanulmányokat folytatott, tituláris 
templomának, a trastevere-i Sta Cecilia templomnak 
költséges restaurálásának müvét (mozaikokkal díszí-
tett crypta) befejezte, nagy összegekkel járulva hozzá 
a Szent Péter-bazilika restaurációjának költségei-
hez is. 

Rampolla volt Oreglia mellett a legjellegzetesebb 
alakja a bíbornoki testületnek. Példás papi élete, 
egyházias érzülete, mély tudománya és fényes tehet-
sége, fejedelmi áldozatkészsége őt, eltekintve a külső 
hivatali állásától is, a legelsők közé emelték a római 
főpapság sorában. Ezt az elogium-ot elmondja felette 
az Osservatore Romano is és hozzáteszi; «ő a sz. 
kollégium legkiválóbb alakjainak egyike volt, fénye 
és dísze a római egyháznak.» 

Rampolla ravatala két napon át az ő lakásában 
(a Szent Péter-bazilika mögött fekvő «canonica»-ban) 
volt felállítva, majd december 18-án átvitték a kopor-
sót a Szent Péter-bazilikába, ahol a bazilika bal apszi-
sában dec. 19-én tartották meg a gyászmisét és a rava-
tal beszentelé-sét (az absolutio-t Serafino Vannutelli 
biboros adta), utána pedig a római nagy «Campo 
Santo in agro Verano» temetőben temették el. 

A gyászmisén jelen voltak a kuriális bibornokok 
és egyéb vatikáni és római dignitáriusok, a vatikáni 

diplomáciai testület tagjai, a maltai lovagrend tagjai 
és az elhunytnak rokonai. 

III. TUDOiMÁNYOS CIKKEK, <*> <*> cvd 
eo e/a KÖZLEMÉNYEK, ÉRTEKEZÉSEK 

Szűz Mária halála és mennybemenetele az 
apokrif irodalomban. „. közleraény. 

ni . 
A szír recensio eltérései és főbb tanai. 

A szír szöveg első könyve fohásszal és áldás-
kívánással kezdődik, majd hosszasan és igen körül-
ményesen elmondja, hogy Mária maga jelent meg 
halála után az Ephesusban élő szent Jánosnak és 
meghagyta, hogy írja le halálának történetét. Midőn 
e könyvet mindenfelé keresték, Ephesusban a már 
régen meghalt János apostol maga adta át a kuta-
tóknak egykori házában a héber, görög és latin 
nyelven irott könyvet, melyet annak idején a 72 
«apostol» is aláírt. 

A II—IY. könyvek anyaga nagyjában megegye-
zik a görög eredetiével, de az előadás sokkal terjen-
gősebb, a csodáknak, főleg a csodás gyógyulásoknak 
száma sokkal nagyobb. A II. könyv beleszövi Abgar 
király történetét; a III. részletesen elmondja, milyen 
csodák történtek Mária házában (ördögűzések, gyó-
gyulások a világ minden részéből odasereglett és 
meg is nevezett személyeken), majd egy hosszas vitát 
ír le a keresztények és zsidók között, melyben Jézus 
keresztjének gyógyító hatalmáról is szó van. (Addig 
5500 ember gyógyult meg.) Mária elmondja a pro-
curatornak Jézus születését, meggyógyítja fiát, mire 
a procurator is megtér és mindenütt hirdeti Mária 
dicsőségét. Sőt Mária ugyanakkor, midőn az aposto-
lokkal Jeruzsálemben volt, távol helyeken, Rómá-
ban, a tengeren, a hegyen is megjelent, mindenütt 
éreztetve segítő hatalmát. 

Jephoniás (Juphania) büntetése és meggyógyu-
lása még Mária életében történik ; a megtérő bűnös 
a Pétertől kapott vesszőt a város kapuja előtt földbe 
ülteti, hol az rögtön kivirágzik. Három zsidót, kik 
Mária barlangjába be mertek lépni, hová őt az apos-
tolok vitték, tűz emésztett meg és testüket a föld 
nyelte el. A IV. könyv toldalékképpen felsorolja 
Mária főünnepeit. Ezek : karácsony, a második 
Kanun hónap 6-án, majd két hónappal később Mária 
halálának napja; Ijar hó 15-én könyörgő ünnep, 

Hemopatiai pyónyintézet Asthma, köszvény, görvélykór, idült és nehéz szív-, 
gyomor-, máj-, vesebajok és súlyos idegbajok (para-
lysis, tabes, álmatlanság) gyógyítására berendezve. 
Bejáró betegek részére. Mérsékelt árak. Bevált, ki-

ludapesf, V., ¥áci-k0mí 18. S Z . I. = próbált kezelés ! 
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hogy a sáska ne pusztítsa el a vetést, és Ab hó 13-án 
a szőlők felajánlása Mária oltalmába. 

Az V. könyv tartalmával bővebben kell foglal-
koznunk, mert ez a szír átdolgozásnak legjellegzete-
sebb önálló része. 

Miután az apostolok Mária temetéséről eltávoz-
tak, Krisztus édes anyjához ment Eden paradicsom-
kertjébe, melyet az égi lények töltöttek be. A para-
dicsom itt a földön fekszik, magas hegyen, melynek 
négy folyója van: a Gihon, Pison, Daklath (Tigris) 
és Euphrates. A paradicsom a felső lények hazája, és 
már az idők kezdete előtt létesült. 

Krisztus anyjának megmutatta Atyja házának 
dicsőségét, miközben Illés, Mózes és Péter csatlakoz-
tak hozzájuk. Mária látta az igazak hajlékait, a vér-
tanúk házát és a paradicsom fáit. Ezután őt Krisz-
tus az égbe ragadta, hogy az Atya fényét szemlélje. 
Az alsó égben voltak a hó, jég, hideg, eső, harmat, 
szelek, villámok és sötétség tárházai, és a hely, hol 
Illés imádkozott. Az egek egében az égi rendek di-
csérték Máriát. Az egek egén túl angyalok álltak víz 
felett, és állandóan dicsőítették Istent. Ezen felül 
Mária a mennyei Jeruzsálembe emelkedett, hol a Fiú 
az Atyát imádja és a Szentlélek mindkettőjüket. A vá-
rosnak tizenkét kapuján egy-egy apostol neve dísz-
lett, és mindegyikben ott is állt az illető apostol (azok 
is, kik még nem haltak meg). Az angyalok, próféták, 
Ábrahám, Izsák, Jákob és Dávid Istennek dicséretet 
énekeltek. Az első kapuban Máriát az angyalok di-
csőítették, a másodikban a cherubok, a harmadikban 
a szeráfok, a negyedikben a hatalmasságok, az ötö-
dikben a villámlás és mennydörgés, a hatodikban a 
neki szóló szavakat hallotta: «Szent, szent, szent!» 
A hetedik kapuban a tűz és láng magasztalta őt, a 
nyolcadikban az eső és harmat, a kilencedikben 
Gábriel és Mihály arkangyalok, a tizedikben a fényes 
lények, a tizenegyedikben az összes apostolok, a tizen-
kettedikben saját Fia. 

Mária a teljes Szentháromságot leborulva imádta, 
és látta, hogy az isteni személyek hogyan dicsőítik 
egymást. Látta az igazak hajlékait, ahová ezek majd 
csak a feltámadás után jutnak, de már most is szem-
lélik; és nézte a gehennát is, mely telve volt tűzzel 
a gonoszok számára, kik szintén látják már a kínok 
helvét, de oda csak az itélet napján lépnek. Máriát 
örömmel töltötte el az igazak dicsősége, de szána-
lommal eltelve közbenjárt a bűnösökért. 

Adott jelre az összes égi lakosok Istent és szent 
anyját dicsőítették. 

Ezután Krisztus a boldogságos Szüzet vezette 
vissza az Eden kertjébe, hol dicsőítése folytatódott. 
Mária mindezt kinyilatkoztatta Jánosnak, azon rette-
netes csodajelekkel együtt, melyek az Úr második 
eljövetelét meg fogják előzni. 

Mindezek után a könyv megirója, Belna'al pap 
Isten áldását kívánja olvasóira, saját magára és őseire. 

A szír átdolgozás szerzője a paradicsomot meg-
különbözteti az égtől, de földi helynek tartja. Az el-
hunyt jámborok a paradicsomban laknak, míg az 
utolsó itélet napján testükkel egyesülve, az égbe száll-
nak. Mária teste a paradicsomba vitetett. A testből 
eltávozott lelkek látják már végső sorsukat, de abba 
nem lépnek be az utolsó itélet előtt. (Hasonló gon-
dolatot olvasunk Ezdrás IV. könyvében, 7, 75—100.) 

A szír átdolgozás három eget ismer; az első a 
természet tüneményeinek helye. A gehenna is az 
égben van.1 

A Szentháromság személyei közt a szír szerző 
tekintélybeli különbséget ismer. Az égi lények közül 
szó van angyalokról, arkangyalokról, cherubokról, 
szeráfokról, őrökről — ez utóbbiak is jó angyalok. 

A szír szerző is gyermeki áhítatot mutat a Bol-
dogságos Szűz iránt. Mária Istennek anyja, minden-
kor szűz, benne a bűnnek semmi szennye, és minden 
hozzá folyamodónak pártfogója. 

A történeti lehetetlenségek a szír szövegben még 
nagyobbak, mint a görögben és latinban. 

Mindez arra mutat, hogy recensiónk szerzője 
szintén orthodox keresztény volt, ki azonban a népies 
hitnek és legendának számos elemét felvette iratába. 

A Transitus Mariae szerint a Boldogságos Szűz 
Jeruzsálemben halt meg. Iratunk mitsem tud azon 
hagyományról, mely szerint Mária halála Ephesusban 
történt volna.2 Ez a felfogás nézetünk szerint törté-
nelmileg bizonyosnak mondható. A mai jeruzsálemi 
vélemény Mária halálát a mostani Sión hegyére teszi, 
hol néhány év óta a gyönyörű Dormitio-templom 
áll ; ideiglenes sírját pedig az Olajfákhegyének tövére, 
közel az agónia grottájához. Az persze történeti lehe-
tetlenség, hogy Mária halála idején János már Ephesus-
ban tanított volna, és általában az apostolok már 
elhagyták volna Palesztinát, valamint az is ellenke-

1 L. Testamentum Levi 3. fej. — Henoch II. Az első 
keresztény századokban nem lehetett eretneknek mondani 
azt a felfogást, mely több eget hitt. Szent Pál leveleiben 
legalább ilyen kifejezések előfordulnak, bár ezek más magya-
rázatot kívánnak (Kor. II. 12, 2, 3 ; Efez. 1, 3, 20 ; 2, 6 ; 3, 10; 
6, 12; Kol. 1, 20). Az oüpavó; szó az újszövetségben 180-szor 
fordul elő, oüpavoí pedig 89-szer, de ebből 55-ször szent Máté-
nak arámból fordított evangéliumában, hol a D^ÜlÉn többes 
számú szónak felel meg. — A keresztény írók közül hét égről 
beszél alexandriai Kelemen (Stromat. IV. 25; V. 11.), Origenes 
(Contra Celsum VI. 21 ; De principiis II. 11, 6.), Tertullianus 
(Adv. Valent. XX.) ; több égről szent Ágoston (De genesi ad 
litt. 12, 57.), szent Philastrius (De haeres. lib. XCIV.) — Egyes 
apokrifok, majdnem az összes gnosztikus szekták (Valenti-
nus, Markos, az ophiták, Basilides, Theodotus stb.), sőt a 
mohamedánok is több égről beszélnek. — Ámde már Arany-
szájú szent János azt állította, hogy e tanok a szentirás-
sal ellenkeznek. (Honi. in Gen. 4, 3 ; In Epist. ad Hebr. 
honi. 14, 1.) 

2 Úgy az Ephesus, mint a Jeruzsálem mellett szóló 
hagyományt összegyűjtötte és bírálat tárgyává tette a magyar 
irodalomban dr. Székely István: «Szűz Mária sirja» (Hittudo-
mányi Folyóirat, 1899. évf. 91. s kk. 11.), mely értekezés 
kimerítően tárgyalja egyszersmind a kérdés irodalmát 



41. szám. R E L I G I O 795 

zik a szentatyáknál olvasható hagyománnyal, hogy 
a Boldogságos Szűz a Jézus mennybemenetele után 
következő évben költözött volna el a földről. Leg-
valószínűbb, hogy Mária Fia mennybemenetele után 
még tizenkét évig élt, de Palesztinát el nem hagyta 
soha. Pataky Arnold dr. 

A keleti szent mise szimbolikus szem-
pontból. 

A szent misében ugyanazt az áldozatot hozzuk 
a jó Istennek, melyet Jézus Krisztus váltságul adott 
érettünk bűneinkért. Ez az alapja annak, hogy a 
szent misének berendezése mintegy képekben tünteti 
fel a mi üdvösségünk nagy művének minden részle-
tét. A liturgiát ügy a maga egészében, mint egyes 
részeiben vizsgálhatjuk. Tehát nemcsak önmagában, 
mint az újszövetség áldozatát, hanem átvitt értelem-
ben is szemlélhetjük azt, amennyiben a szent misében 
Krisztus Urunk megváltói működéséi tárja elénk az 
egyház. A szent misének ezen átvitt értelemben való 
értelmezését szimbolikus jelentőségnek nevezzük. 

Ezen szimbolikus jelentőséget több szempont-
ból nézhetjük, úgy, hogy a liturgia, mint egy egész 
jelenik meg előttünk, továbbá annak főbb kidombo-
rodó pontjai szerint, vagy végül a szent mise egyes 
részeinek berendezését, illetve azok jelentéséi tekint-
hetjük. 

Ez képezi a szimbolikus vonatkozásnak alapját, 
miért is az egész kérdést a következő részekre oszt-
juk : 1. A szent mise szimbolikus jelentősége a maga 
egészében ; 2. annak három főrésze ; és végül 3. annak 
egyes részleges cselekményei, pl. a prosphora, a 
kezdet, a menet, a nagy körmenet stb. 

1. A szent mise egész menete Krisztus Urunknak 
földi életét és megváltói tisztének végrehajtását tárja 
elénk. Az újszövetség valóságos áldozatának tény-
leges bemutatásán kívül lélekben Krisztus Jézusnak 
teljes működését szemlélteti és pedig annak három 
rendje szerint, Megváltónk tanítói, papi és fejedelmi 
tisztjének értelmében. 

A proszkomidiától kezdve egész a c0 jiovoyevijç ÏEèç 
•/.od Aôyoç-ig, Jézus Krisztust, mint gyermeket állítja 
elénk, aki megtestesült érettünk, kisded alakjában 
megjelent köztünk, és mint gyermek és ifjú egész az 
ő nyilvános működését bevezető férfikoráig szeplő-
telen Istenszülő Anyjának és nevelőatyjának, Szent 
Józsefnek, házában tartózkodott. 

Ami ezután következik, vagyis a szent misének 
az a része, amely a kis menettel kezdődik és tart 
egész a hivek miséjéig, Jézus Krisztust mint nyilvá-
nosan működő tanítót és főpapot állítja elénk. Meg-
kezdi az ő nyilvános tisztét, megjelenik az emberek 
között, megkeresztelkedik és tanítani kezdi az új-
szövetség tökéletes kinyilatkoztatását. Tanítványokat 
választ, hallgatóit maga köré gyűjti és őket az igaz-
ságra oktatja. Ezt foglalja magában az oltár körül 

való kis körmenet, melyben a pap (vagy ha van 
szerpap, akkor az utóbbi) kezében magasra emelve 
az evangéliumot, mindenkinek figyelmét felhívja az 
Úr Jézus Krisztusra, mint a világ megváltójára. Az 
apostolnak, továbbá az evangéliumnak olvasása, vala-
mint a katekumenek miséjének többi részei, Jézus 
Krisztust mint tanítót állítják elénk. Kidomborodik 
ez a katekumenek elbocsájtásában, a kiket, mint a 
tanitás által részben már előkészített hitjelölteket, 
újabb és pontosabb ismeretekre kíván bevezetni. 

A hivek miséje Krisztus Jézust mint főpapot 
szemlélteti, akinek legfőbb tiszte az áldozat bemuta-
tása volt. A pap a hívekért mondott imáiban mint-
egy előkészit minket ezen áldozat bemutatására, amit 
tökéletes mértékben a nagy körmenet tár elénk, 
mint amelyen a proszkomidiában felajánlott adomá-
nyokat a feláldozásra ünnepélyesen bevezetjük. 

Az állandó imák, a szeretet csókja, kivált pedig 
a Hiszekegy közvetlen kapcsolatba hoz minket a 
bemutatandó áldozattal, melyet közös szeretetben és 
erős hittel kell az Úrnak bemutatni. 

Maga a kettős megszentelés (consecratio), az 
átlényegülés tana, élénken állítja elénk a valóságos 
feláldoztatást, melyben Jézus Krisztus szent teste és 
életet adó vére mintegy elváltán jelenik meg. A kis 
fedővel letakart kehely arra figyelmeztet, hogy Krisz-
tus Urunk lelke a halál után a pokol tornácába 
alászállott, hogy az ó-szövetség választottait meg-
vigasztalja. A kis fedőnek: Tà "Ayta xoîç àyiotç-nàl a 
kehelyről való levétele a sírkőnek etlávolitását jelenti, 
a szent testnek a vérrel való egyesítése pedig Jézus 
Krisztusnak dicsőséges feltámadását. 

Amidőn a pap kezében a kehellyel a nép felé 
fordul és mondja: Mexà epoßou Oeoö,.., jelzi Krisztus 
Urunknak feltámadása után való ismételt megjele-
nését. A második áldás: Swaov ó 0eö; xöv Xaóv aou... 
pedig az ő mennybemenetelét, ahová felment Jézus 
Krisztus, hogy az Atya jobbján üljön és leküldje 
nekünk a Szentlelket, akit vettek az apostolok pünkösd 
napján, mi pedig jelképezve részesülünk ez áldásban 
a pap áldástosztó szavai által : EúAoyía Kupcou ècp' rjjxâç 
írj aüxoO -/ápru, xat çiXavô-poma Tiávxoxs, vöv, y.ac del. xai 
zlç xobç afûvaç xöv aSwvwv.1 

Ugyanezen alapon tekinthetjük a szent mise három 
főrészének szimbolikus jelentését. 

A proszkomidia Jézus Krisztusnak, mint a világ 
Megváltójának, a földön való megjelenését állítja 
elénk, aki mint Istennek báránya magára vette a 
világ bűneit és feláldozta magát érettünk. 

A pap teljes egyházi díszben az előkészítő oltár-
hoz járul, és kezébe veszi a prosphorát,2 afelett 
háromszor keresztet vet és minden cselekményét 
imával kiséri. A prosphora jelzi a B. sz. Máriát, 

1 Az Úr áldása reátok az ő kegyelmével és emberszere-
tetével mindig, most és mindenkor és mindörökön örökké. 

2 Kenyér, melyből veszi a pap a szent miséhez szükséges 
kenyérrészeket. 
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akinek legszentebb testéből vette Jézus Krisztus a 
maga emberi valóságát. A prosphora közepén lévő 
négyszögletes hely, u. n. Bárány (Aruciib) pedig az Úr 
Jézus Krisztust, aki született Szűz Máriától. A kisérő 
imák Izaiás próféta könyvéből vannak véve, mint 
aki megjövendölte a Megváltó tisztét és áldozatát. 
«E(ç ávájj.vYjCTtv xoö Kupíou»... stb. A lándzsával beleszúr 
abba, hogy jelképezze a lándzsadöfést, mely után 
vér és víz jött ki a szent szívből, miért is azonnal 
bort és vizet önt a kehelybe. 

Jézus Krisztus az áldozat, akinek megváltói műkö-
désének eredménye az egész világra szól, miért is a 
proszkomidiának további részeiben mintegy prófétai 
látomással egybeköti az egyház a szimbolikus jelen-
tésben Krisztus Urunknak megtestesülését és kisded 
korát megváltói működésének eredményeivel, melyek-
ben mindenekelőtt a B. Istenszülő Mária részesült, 
aztán a szentek, és amelyekben végérvényesen része-
sülnünk kell nekünk és a tisztitóhelyen lévő lelkek-
nek is. Ennek jelölésére szolgál a többi részecskének 
kiválasztása, melyek közül a B. Istenszülőé egyedül 
áll a Bárány jobb oldalán, mert a szeplőtelen Sz 
Máriát hyperdulia illeti meg, ami őt az összes szen-
tek fölé helyezi, mint olyat, aki az Istenhez a leg-
közelebb áll. 

Ily módon a megváltói tiszt egyetemessége élénken 
van elénk tárva, melynek eredménye a kegyelem, 
melyet a füstölés jelképez. Miként a felszálló füst 
mindent körülvesz, jó illattal tölti be a levegőt, akként 
az Úr Jézus Krisztus kegyelme is kedvesekké tesz 
minket Isten és emberek előtt. 

2. A katekumenek miséje Jézus Krisztust, mint 
az újszövetség kinyilatkoztatóját tárja elénk, aki min-
denre kioktat minket. Elsősorban az Úr Isten benső 
titkaira, azok közül is elsőre : a Szentháromság tanára. 
Ezt hirdeti a pap akkor, midőn a szent mise elején 
megkezdvén a szoros értelemben vett misét, mondja; 
EuXoyrjiiivrj yj ßaaiXeta xoö ïïaxpôç, xaí xoö TtoO, xaí xoö 
áyíou llvíú|j.axo;, vöv, xaí àel, xal etç xoùç atejvaç xwv atwvwv. 

Ez egyúttal a mi célunk is. Isten és az ő benne 
való részesülés. Ezért esedezik az egyház mindjárt 
a nagy titok áldása után az ekteniában, amelynek, 
valamint a szent mise szertartásának többi beren-
dezésében használt kis ekteniáknak mintegy súly-
pontja a B. Szűzre való hivatkozás, akinek oltalmába 
ajánljuk magunkat. 

A kis körmenet, amint jeleztük, Jézus Krisztust 

most már mint ünnepélyesen tanító Megváltót állítja 
elénk, aki küldi apostolait, meghagyja nekik az evan-
gélium hirdetését és maga is hirdeti azt. Ezt jelképezi 
a körmenet, az apostol és az evangélium. 

Következik a lelki oktatás, a tulajdonképeni ige-
hirdetés, a tanítói tisztnek tényleges végrehajtása, 
melyben részesülni kell mindenkinek, kivált azoknak, 
akik a hit titkaiba még nincsenek beavatva. Szól ez 
tehát a híveken kivül különösen a hitjelölteknek, a 
katekumeneknek, akiknek a szent misén való rész-
vétele ezzel be is van fejezve. Távozniok kell, mert 
most következik a legmélyebb hittitok, az újszövetség 
áldozatának bemutatása, amelyen ők még nem vehet-
nek részt. 

3. A hivők miséje az áldozatnak valóságos bemu-
tatása. 

Jézus Krisztus az ő véres áldozatát tulajdonkép 
akkor kezdte meg, midőn ünnepélyesen bevonult 
Jeruzsálembe, ahol is a nép hozsannával fogadta őt.1 

Ezt a bevonulást állítja szemeink elé az egyház a 
nagy körmenet képében. Miként feláldozta magát az 
Úr, akképen lép a pap is a felajánló asztalhoz, hogy 
a felajánlott adományokkal az oltárhoz járulván, 
azokat megszentelje, és az Istennek az Úr Jézus 
Krisztus legszentebb testét és életetadó vérét áldo-
zatul hozza. 

Hitünk tanítása szerint a szavak erejénél fogva 
a kenyér szine alatt csupán szent test van, a bor 
szine alatt csupán a vér, jóllehet a tényleges valóság 
szerint benne van az élő test és az élő vér, tehát 
amint a tridenti zsinat mondja: «per concomitantiam» 
az egész Jézus Krisztus.2 Ezen hittitok ad vivum 
tárja elénk Krisztus Urunknak halálát, aki feláldozta 
magát a szent mise áldozatában. 

Az áldozat be van mutatva, abban most már 
részesülnie kell az egész világnak. Tudniillik a menny-
nek, a földnek és a tisztítóhelyen lévő lelkeknek. Azért 
van a szentekről, akik a mi példányképeink, a hol-
takról, akiket segíteni kell, és a rólunk való megem-
lékezés, akik még a próbaidőt járjuk. Mindezen 
megemlékezésnél, mint az imákat bezáró részlet, az 
Úr imádsága emelkedik ki, amely után következik 
a szent áldozás. Böviden, amint láttuk, a feltámadt, 
a tanítványai előtt megjelent, a mennybemenetelével 
számunkra a mennyek országának ajtaját megnyitó 

1 Máté, 21. 9. Conc. Trid. Sess. 13. cap. 3. 

ÜBERBAU ER A. UTÓDA K S 3 5 
- , . . . . ww, . T: ruhák, zászlók stb. gyára. 
Blinapesi, 1V*9 ¥ftCl"tl« T r i . SZ* Árjegyzék kivánatra ingyen és bérmentve. Telefon 167-34. 
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és minket a Szentlélek által felvilágosító Úr Jézus 
Krisztus, aki a mi megváltónk, akit magunkhoz vévén, 
Simeonnal bízvást mondhatjuk az Úrnak: «Most 
bocsátod el uram a te szolgádat...»1 

4. Ha a szent mise egyes részleges cselekményei-
nek szimbolikus jelentését vizsgáljuk, a következőket 
látjuk. 

Az előbbiekben ki van domborítva a szent misének, 
mint az újszövetségi áldozat bemutatására rendelt 
isteni szolgálatnak szimbolikus jelentése. Ezen kívül 
azonban az egyes cselekményeknek és tárgyaknak 
is megvan ilyen átvitt magyarázatuk, amelyekről 
röviden akarunk itt szólni. 

Kezdve a papnak ruháin, végigmehetünk a szent-
mise minden cselekményén és az azt kisérő részeken, 
valamint a kiszolgáltatásnál használt szereken. Mind-
egyiknek megvan a maga külön szimbolikus jelentése. 

A miseruha jelenti az egyes ruhadarabok szerint 
vagy a megváltás eszközét, a szent keresztet, vagy a 
megváltás eredményét, a kegyelem közreműködésével 
szerzett erényeket, melyekben a papnak ékeskednie 
kell, hogy Isten előtt kedves legyen. 

A prosphora jelképezi a B. Istenszülőt, a Bárány 
(Araeqb) pedig a tőle született Úr Jézus Krisztust. 

A diszkosz (patena) jelzi a jászolyt, melyben 
Krisztus Urunk született, a kehely az ő áldozatának 
kelyhét. A csillag azt a csillagot, mely elvezette 
Jézushoz a három keleti bölcset. A lándzsa jelképezi 
a századosnak lándzsáját, mellyel Krisztus Urunk 
oldalát átdöfte. A takarók jelölik részben azokat a 
lepedőket, melyekben a kisded Jézust tartották, más-
részt pedig az ő emberi természetét, mely mintegy 
elfedte az ő isteni természetét és annak dicsőségét. 

A prosphora felett tett keresztvetés jelképezi a 
mi üdvösségünk eszközét, Krisztus Urunknak nehéz 
keresztjét, melyet vállain hordozott érettünk. 

A mise kezdetén mondott áldás: «Áldott az 
Atyának és Fiúnak és Szentléleknek országa...» jel-
képezi a felső áldást, mely felülről jön ránk az Atyá-
tól, a Fiútól és a Szentlélek Úr Istentől. A nagy 
ektenia után végzett antifonák az ó-szövetségből vett 
szavakkal figyelmeztetnek minket arra, hogy Krisztus 
Urunk a világ megváltója, akiben az ó-szövetségi 
jövendölések beteljesedtek. 

Az első antifonának egyes verseire énekeljük: 
«Az Istenszülőnek imái által, Üdvözítő üdvözíts min-
ket», mert Krisztus Urunk a Boldogságos Szűz Máriá-
nak testéből vette a maga szent testét. A 2. antifoná-
nak versére énekelt : «Szenteidnek imái által, Üdvö-
zítő üdvözíts minket» pedig azt jelenti, hogy mi-
ntán Krisztus Urunk megjelent a szent Szűztől e föl-
dön, vele együtt az üdvösség tényleges elérése is 
lehetővé vált, amelyben részesülnek az üdvözült 
szentek. 

Az evangéliummal végzett kis körmenet Krisztus 

i Luk. 2. 29. 

Urunknak a földön való első megjelenését, valamint a 
Jordán vizében való megkeresztelkedését tárja elénk. 

A szentélyben az oltár mögötti trónus jelképezi 
Krisztus Urunknak méltóságát, aki mint Megváltó 
Ura és Királya a mindenségnek,1 mások szerint jel-
képezi magát a Boldogságos Szűz Máriát, akiben 
megtestesült a világ Megváltója. 

A hivek miséjének elején kinyitott iliton azt 
jelenti, hogy az újszövetségben a kinyilatkoztatás a 
maga teljességében nyilt meg előttünk, melyet a hit 
tár elénk. 

A nagy körmenetről, a szeretet csókjáról, a Hiszek-
egyről már szólottunk. 

A dicsőséges himnuszt bevezető szavak: «T6v 
èravbuov öjivov äSovra, ßoövxa,...» az Istennek a külön-
féle teremtmények által való dicsőíttetését jelképezi. 
«Triumphalem hymnum, magnificae suae gloriae 
cum splendida voce canentia, clamantia, glorificantia, 
rugientia et dicentia.» (Istae expressiones cumulatae 
regulariter numero 4, hic 5 désignant secundum 
auctores liturgicos Graecos quattuor animalia Eze-
chielis, prophetae et apocalypseos vel cherubim, 
quorum unumquodque suo modo vocem ad honorem 
Dei emittit: aquila canit, taurus clamat, leo rugit, 
homo dicit vel loquitur.»)2 

A commememoratio jelképezi a szoros viszonyt, 
melyben van a dicső, a küzdő és a szenvedő egyház. 

A szentáldozás előtt végzendő kézmosás jelképezi 
a szent tisztaságot, mellyel tisztának kell lennie a 
papnak minden bűntől, hogy méltóképpen vehesse 
magához az Úr legszentebb testét és életetadó vérét. 

A szentáldozás után a pap a kehellyel a nép 
felé fordulván, jelképezi a tanítványai előtt megjelent 
Jézus Krisztust, aki felment a mennyekbe, ül az 
Atyának jobbján és küldi számunkra a Szentlelket, 
kinek vételéből eredő kegyelmét a hit világa mellett 
a mise végén adott áldás képében látjuk. — u. — 

Modern bölcseleti és dogmatikai igazság-
fogalom. n. közlemény. 

4. Ezen theoria alaptételei a következők : a) Min-
den ismeretünk csak a dolgok jelenségeire vonatkozik, 
sohasem magára a dologra. Mert a gondolkodás esz-
mékből, fogalmakból, érzéki képekből tevődik össze. 
Nincs eszme fogalom nélkül, nincs tartalommal biró 
fogalom érzéki képek nélkül s üres érzéki kép a tár-
gyakról jövő benyomásoknak előzetes módosítása 
nélkül, 

b) Ebből az következik, hogy nem a gondol-
kodás, ismeret igazodik a tárgyak szerint, hanem a 
tárgyak a gondolkodás szerint, mert a tér és idő 
formái, a kategóriák, az eszmék a dolgok lényegét 
már apriori meghatározzák számunkra. 

1 2. Zsolt. 6. v. Ján. 18. 37. U. o. 5. 27. 
2 Miksa szász herceg : Prael. de Liturg. Orient, t. 2. p. 

31. in medio. 
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«Jóllehet, mondja Hertling,1 még Kant életében 
vita támadt arról, hogy miben áll a königsbergi filo-
zófusnak tulajdonképeni bölcselete, két gondolat 
mégis kétségtelenül kanti eredetű, melyek a bölcseleti 
iskolákon kívül is meggyökeresedlek. Az első ez : 
nem a mi ismeretünk igazodik a dolgok szerint, 
hanem megfordítva, ezek igazodnak a mi ismereteink 
szerint. . . Az igazság nem abban áll, hogy a dolgokat 
megismerjük, hanem, hogy úgy ismerjük meg őket, 
ahogyan megismerő alanyiságunknak berendezése 
alapján meg kell ismernünk. Ezen «kell»-ben, ezen 
minden gondolkodó alanyban egyaránt meglevő be-
rendezésre való vonatkozásban található az ismeret 
tárgyilagossága vagy általános érvényűsége megkülön-
böztetésül az egyes individuumok merőben alanyi 
képzelődésétől. Az ember mértéke mindennek, persze 
nem az egyes ember a maga esetleges szeszélyeivel, 
mint azt a görög szofista, Protagoras gondolta, hanem 
az ember általában, az ember az ő «megismerőtehet-
ségének» egyformán visszatérő tulajdonságával». 

Kant azt hitte és akarta, hogy ezen állításával a 
szkepticizmust diadalmasan túlszárnyalja. Pedig nem 
annyira győzelem, mint inkább szemrehányás az ész 
ellen. Mert azt állítani, hogy a dolgokat nem úgy 
ismerjük meg, amint önmagukban vannak, hanem 
csak úgy, ahogy nekünk látszanak, annyi mint azt 
mondani, hogy gondolkodásunk rendeltetése el van 
hibázva. Van a dolgoknak «önmagában valóságuk», 
aminek az ismeret tulajdonképeni tárgyának kellene 
lenni, de gondolkodásunk képtelen hozzáférni. 

ej A harmadik tétel, a végső következménye az 
elméletnek az, hogy mást, mint érzékit lehetetlenség 
megismerni. Érzéki szemlélet nélkül nincs ismeret; 
már pedig érzékfeletti nem lehet érzéklés tárgya, 
legyen az akár az érzékeink alá esőben levő érzék-
feletti, akár olyan, ami lényegileg az érzékfelettihez 
tartozik, mint Isten és lélek. Eszerint az egész meta-
fizikának illúziónak kell lenni 1 

«A Kant-féle kriticizmusnak második és még 
nagyobb népszerűségnek örvendő eredménye, mondja 
Hertling,2 az az állitás, hogy a theorelikus tudás legott 
megszűnik, mihelyt gondolkodásunkkal a tapasztalat 
határait átlépjük. Mert ez a tudás az érzékek által 
szállított anyagnak gondolkodó egybekötésében áll. 
Az ész önmagában üres, s ha szabadjára van hagyva 
s a tapasztalat anyagától függetlenül működik, akkor 

1 Der Skepticismus der modernen Welt und die Encyklika 
Pascendi. Vortrag. 1908. 

2 Idézett beszédében. 

agyrémeket sző. Az egész régi metafizika látszólagos 
tudomány volt. Nincs theoretikus ismeret Isten lété-
ről, az emberi lélek lényegéről, halhatatlanságáról, 
szabadságáról. Kant az egyoldalú empirizmussal 
szemben az észt akarta védelmébe venni, de e pont-
ban kriticizmusa csak megerősíti azt, amiben az 
empirisla gondolkodásmód már régen megnyugodott : 
nincs a tapasztalat körét felülmúló ismeret». 

5. A radikális szubjektivizmus egy lépéssel még 
tovább megy. A szubjektivizmus ezen legszélsőségesebb 
kiágazása, Fichte, Hegel szolipszizmusa még a külvilág 
létét is tagadja. Még az anyag sem jön kívülről a 
világképünkhöz, mert egyáltalán nincs Ding an sich. 
Nemcsak a tárgyak determináló, alakító hatását, 
hanem létüket is tagadja. A világ tartalma és alakja 
szerint csak a mi gondolati termékünk; az észnek, 
mint vetítőkészüléknek a produktuma, s ezzel az 
igazság.a tárgyhoz való viszonyától teljesen el van 
szakítva. Die Welt ist meine Vorstellung, mondja 
Schopenhauer (Die Welt als Wille u. Vorstellung 1.1. §.) 

6. A Kant-féle ismeretelmélet egyik hajtásának kell 
tartani a modern bölcseleti individualizmust. Ezen 
ismeretelmélet abban csúcsosodik ki, hogy minden-
kinek megvan a maga igazsága. Az mellékes, vájjon 
a világnézet megfelel-e a valóságnak, fő az, hogy az 
egyéniség, az eredetiség visszatükröződjék benne. 
Hogy mi a világ önmagában, az mellékes, az ember 
elégedjék meg a saját világnézetével. Nem az ismeret 
tartalma, a valósággal való megegyezése, a lényeges. 
Míg Kant az ész egyetemes formáival és törvényeivel 
való megegyezést hangoztatta, addig az individualiz-
mus azt állítja, hogy az igazságfogalomban mindenek-
előtt az egyes ember sajátos, egyéni szellemi állapotát 
kell figyelembe venni. Igaz az az ismeret, amely az 
egyéni jellemnek megfelel. Az ismeretnek magához 
a tárgyakhoz való viszonya mellékes. Az igazság 
emberi igazság ; hogy vájjon az-e az igazság általában, 
és hogy van-e tárgyilagos jellege, azt nem tudjuk; 
az közönbös dolog; mi csak a mi igazságunkkal, a 
mi világunkkal törődünk, mert ez elegendő a világ-
ban való tájékozódáshoz és élethez. 

Amint látható, ezen új meghatározások kisebb-
nagyobb elhajlásokkal távolodtak el a hagyományos 
igazságfogalomtól, s tagadták meg az ismeretnek az 
objektumra való vonatkoztatását. A legmesszebb távo-
lodik a szélső szubjektivizmus. Tagadja a külvilág létét, 
s világképünknek merőben alanyi jelleget ad. Kant 
szubjektivizmusa enyhébb. Elvileg elismeri a külvilág 
létét, a Ding an sich-et, de a theoretikus ismeret 
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nem fér hozzá, s igy nincs tárgyilagos értéke. S van-
nak, akik teljesen lemondanak azon kérdésről, vájjon 
ismeretünk megegyezik-e a valósággal; az ismeretnek 
magához a tárgyilagos valósághoz való viszonya 
egészen mellékes. 

A szubjektivizmus az érzékeket és észt felszaba-
dítja a tárgyilagos igazság alattvalói köteléke alól. 
Vagy egyáltalán tagadja a tárgyak létét (a szélső 
szubjektivizmus), vagy legalább is tagadja, hogy a tár-
gyaknak determináló, ismeretet alakító befolyásuk 
van . . . A szélső szubjektivizmus szerint nem a tár-
gyak írják az értelem lapjára az ismereti tartalmat 
és alakot, hanem a szubjektum önmagából veszi azt, 
s mint fénycsóvákat kivetíti magából, s így a tárgyak 
egész létüket az alanytól kapják. A következetes szub-
jektivista, ha emberről, fáról beszél, nem tartja azt, 
hogy ezen eszméinek valóságos ember, fa felel meg. 

III. A bölcseleti szubjektivizmus bírálata. 

1. A szubjektivista rendszer teljesen ellenkezik 
a tudományos és gyakorlati élettel. Külvilág, valósá-
gos tárgyak léte mellett szól az a tény, hogy az 
anyagi világ létét komolyan nem tagadhatja az em-
ber. Ha szobámban ülök és könyvet olvasok, akkor 
azt kell modanom : hogy ez a szoba s könyv nem csu-
pán képzelt szoba, könyv. Erről oly bizonyos 
vagyok, mint saját létemről. 

A külvilág s az érzéki ismeret tárgyilagos igaz-
sága mellett kétségtelen jelek bizonyítanak. A min-
dennapi tapasztalat azt igazolja, hogy az ember 
ismereteit nem önmagából szövi ki, mint a pók a 
hálóját. A gyermek értelme tabula rasa, iires lap. 
De a külvilág hat érzékeire, s így idővel különböző 
benyomásokat szerez s alakítja ki világképét. 

Tagadhatatlan tény, hogy érzékléseink a külső 
tárgyaktól függenek. Normális érzékléseknek fizikai 
ingerre van szükségük. Úgy a mindennapi, mint a 
tudományos tapasztalat azt mondja, hogy míg a 
fizikai ingerek jelen vannak és az ép érzékszervekre 
hatnak, érzéklésünk van. Ereje pedig az inger nagy-
sága szerint váltakozik; teljes parralleliznius van a 
külső inger ereje és az érzéklés keletkezése, válto-
zása, elmúlása között. Ezek a tények feljogosítanak 
arra, hogy az érzéklések különbözőségéből a fizikai 
ingerek különbözőségére következtethessünk. 

Hogy pedig az érzéklések nem olyan tartalmak, 
melyeket az érzékszerv természete létesít, hanem 
a külső inger természete, ezt bizonyítja az a tény, 
hogy azon érzékszervek, melyeket külső tárgyak 
sohasem ingerelnek, szubjektív érzéki jelenségeket 
sem hoznak létre, pl. vakon születettnél. Ehhez 
járul az, hogy a merőben szubjektív érzekléseket 
a normálisaktól megkülönböztetjük, vagyis épen 
ezen alanyi jelenségek utalnak reális jelenségekre. 

Az érzéklés valóságát bizonyítja azon tény is, 
hogy az érzéki benyomás, az érzéklési forma szük-
séges ahhoz, hogy az érzéklési erőt felkeltse, hogy a 

magában közömbös erő felébredjen, és egy meghatáro-
zott tárgyat megfogjon. Nem az érzék fordul kifelé, hogy 
a tárgyra törjön, hanem a tárgy egyesíti magát az 
alannyal a bensőítés menete által. Az érzéki ismeret-
forma az észrevevés eszköze, nem tárgya. 

Az érzéki észrevevés és észitélet is a valósághoz 
alkalmazkodik, úgy veszi a külvilágot és egyes tár-
gyait, amint vannak, semmit sem változtathat rajtuk. 
Ha az ember nem tartja be a higiénia törvényeit, 
tönkremegy; ha nem tartja be a sztatika szabá-
lyait, az épület összedől. A tudományos kutatásnak, sok 
kísérletezésnek nem volna semmi értelme, ha a ter-
mészet csak a képzelet szüleménye volna, s csak áb-
rándokat lehetne analizálni. Ha a szubjektivizmus igaz 
volna, nem volna értelme tapapasztalataink, esz-
méink ellenőrzésének, kiigazításának. A tudomány 
csődöt mondana, mert az igazságnak és tévelynek 
teljes egyenjogúsága volna. (Gisler, Der Modernismus, 
1912. 381. 1.) 

A szélső szubjektivizmussal inkább csak a tárgy 
teljessége miatt foglalkoztunk, s nem azért, mintha 
képviselőinek száma nagy volna. Áttérünk Kant szub-
jektivizmusának bírálatára, mert tulajdonkép tőle 
van a divatos agnoszticizmus, a modern világnézet, 
vele megegyezik a modernizmus agnoszticizmusa is. 

2. Azon eredményhez jutottunk, hogy gondol-
kodásunkat az ismereti tárgyak befolyásolják, tőlük 
nyeri ismeretünk alakját, színezését. Az a kérdés 
meriil fel, hogy mennyire terjed a tárgyaknak ez a 
befolyása? Kant rendszerének lényege az, hogy csak 
jelenségeket ismerünk, még pedig érzékelhető tár-
gyak jelenségeit. Ezért a dolgok lényegéig, azután az 
érzékfelettiig sohasem hatolunk, ezért nincs Isten-, 
nincs lélekismeret, ezért az oksági törvényt csak ér-
zékelhetőre lehet alkalmazni, ezért nincs meta-
fizika. 

Ezzel szemben ragaszkodnunk kell a hagyomá-
nyos ismeretelmélet igazságfogalmához, mert meg-
dönthetetlen érvek szólnak mellette. Az objektiv 
igazság hagyományos fogalma mindenekelőtt is 
fölényesebb, eszményibb, magasabb fogalom, az 
ismerésnek ideális célja. Ha nem volna külvilág, 
akkor mindenesetre a szubjektív igazságfogalomnak 
volna egyeduralmi jogosultsága. De ha létezik kül-
világ, amit a modernek közül is csak kevesen ta-
gadnak, akkor feltétlenül az az ismeret tökéletesebb, 
amely arról valóban felvilágosít, hű képet ad. 

Továhbá az ember is az objektiv igazság után 
vágyódik és törekszik. A tárgyilagos igazság prak-
tikus szükségesség is, annak birtoka nélkülözhetetlen 
az emberi életben.1 

Azt ugyan joggal állítják, hogy egyenes bizo-
nyíték nincs az ember igazságra való képesítése 
mellett. Ezt az érvet csak maga az ész szolgáltat-
hatná, tehát benne már előre kellene bízni, s így már 

i Theologie und Glaube, 1909. 713. 1. 
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feltételezni azt, amit be akarna bizonyítani. Azt is 
joggal állítják, hogy világképünk igazságát sem lehet 
direkte bizonyítani, úgy, hogy azt a valóságos világ-
gal hasonlíthatnók össze, mert ez sohasem önmagá-
ban van adva, hanem mindig csak a róla szerzett 
képekben. 

De azért az ész igazságereje szükségképeni kö-
vetelménye a tudománynak és gyakorlati életnek, s 
iránta való bizalmunk igazolható. Kimutathatjuk azt, 
hogy lehetséges az igazság megismerése, s közvetve 
bebizonyíthatjuk, hogy világképünknek valóban ob-
jektiv értéke van. 

Ha az alany és tárgy egymásra nézve egészen 
idegenek volnának, akkor sohasem találkozhatná-
nak egy igazi ismereti tényben. Csakhogy a kettő 
egymásra van utalva, rendelve ; a gondolkodási és 
léttörvények egymáshoz vannak alkalmazva, s így az 
igaz ismeret lehetősége nyilvánvaló. Az okság kategó-
riájának van alapja a tapasztalati világban. Az nem 
pusztán az ész csápja vagy hálója, mellyel a szét-
folyó és rendszertelen érzetfolyamatokat összegyűjti 
és elrendezi. Nem valami edény, amelyet az alak-
talan viszonyokra rányom, hogy azok az ész szá-
mára alakot öltsenek... A dolgoknak van belső ész-
szerűségük, alakjuk, amint a mi értelmünknek is 
van megfelelő kiképzése. Aki a dolgokba az ész-
szerűséget besugározta, az ruházza fel a mi elmén-
ket is a dolgokhoz hozzásimuló, lelki meglátó és 
megfogó kézsséggel is».1 

Az ész tényleg képes az igazság megismerésére. 
A tudomány ezen tény megállapításáról, igazolásá-
ról le nem mondhat, ha önmagáról le nem akar 
mondani. 

Ha az ész eredményesen akar működni, akkor 
biznia kell ezen igazságot megismerő képességében. 
Ha hiányzik ama képesség az igazság megismerésére, 
akkor a a szellemi élet általában értelmetlen és cél-
talan, s a tudomány csak légvárakat épít. Hogy a 
tudományos törekvésnek értelme legyen, ahhoz nem 
szükséges ugyan a csalhatatlanság, de az szükséges, 
hogy az ész az igazság számára legyen rendelve és 
képesítve arra, hogy törvényszerű és kritikailag is-
kolázott gondolkodással a tévedést kikerülje. 

Hasonlókép szüksége van erre a gyakorlati 
életnek is. Az élet értelmetlen, ha nem vagyunk ké-
pesek célját megismerni! Ha az igazság és vele az 
életcél ismerete is el van zárva előttünk, akkor 

1 Trikál, A «mint ha bölcselete». Religio. 1912. 44. sz. 

nincs más hátra, mint az állatokkal a pillanatnyi 
szükségleteknek élni. Mivel azonban az ember a 
magasabb élettartalomról nem akar lemondani, azért 
kell biznia az ész erejében. 

Ezt a követelményt észszerűen meg is lehet 
okolni. Javára szolgál már azon általános ismeret, 
hogy a minket környező világban minden ésszerűen 
és célszerűen van berendezve. Azért azt is el kell 
fogadnunk, hogy az ember természetberendezésében, 
aki a látható világ legnemesebb teremtménye, a cél-
szerűség legkevésbbé sem fog hiányozni. Ha m ál-
most az emberi élet az igazság ismeretére való ké-
pesítés nélkül értelmetlen, akkor képes is az igaz-
ság megismerésére. 

Ismeretünk tényleges jellege pedig igazolja ezt 
a feltevést. Ha világképünk igazságát nem konstatál-
hatjuk is úgy, hogy egyenesen a valósággal hason-
lítjuk össze, mégis vannak indirekt okaink arra, 
hogy ezt a megegyezést elfogadjuk. Érzéki ismere-
tünk sajátossága csak úgy érthető, ha azt a külső 
világ másolatának tartjuk. Ha feltételezzük azt, hogy 
ismeretünk egy külvilág képe, akkor megmagyarázható 
az, hogy miért oly szemléltető, felkínálkozó, oly eluta-
síthatatlan az az észrevevés, hogy miért ugyanaz a kép 
mindenkire nézve ugyanazon helyzetben, míg a hely 
változtatásával mindenkire nézve ép úgy változik. 
Az érzéki észrevevés a tárgy meghatározó befolyása 
alatt áll, míg a képzelet játéka az egyes emberek-
ben különböző s a tárgytól többé-kevésbbé függet-
len. Lehet szubjektív tényező a világismeretünkben, 
de lényegileg mégis hű képe az a világnak; külső 
tárgy determinálja azt törvényszerűen, s nem a 
képzelet szüleménye. 

Hogy a szubjektivizmus mennyire ellenkezik a 
tudományos és gyakorlati élettel, az egy-két példá-
ból szembeszökően kiviláglik. Senkinek sem jut 
eszébe azt állítani, ha látta, hogy a vonat elgázolt 
egy embert: «úgy látszik, mintha a vonat elgázolta 
volna őt, de hogy tényleg így van, azt nem tudom.» 
A kísérleti tudomány sem elégszik meg /a/sza/-világ -
gal, a valóságot akarja kikutatni s hiszi, hogy meg-
ismerheti azt. A fizikus nemcsak azt hiszi, hogy fel-
fedezte, hogy neki hogyan tűnik fel a radioaktivitás, 
hanem, hogy milyen az a valóságban. Ha a biologus 
leírja a sejt titkát, akkor meg van arról győződve, 
hogy nemcsak látszólag ez a sejtomlás, fejlődés me-
nete, amint azt ő szemlélte, hanem hogy a valóság-
ban úgy folyik le a processus stb. 

3. Kant egész rendszere egy szofista dedukció 

TORONYÓRÁKAT 
gyárt minden nagyságban, elsőrendű modern kivitelben a 

Villamosóra é s toronyóragyár • 
Budapest, VI., Sziv-utca 3 2 . x 

Budapest székesfőváros szerződéses torony-
crásat. Több arany éremmel kitüntetett. Költ-
ségvetés díjtalan. Előnyős fizetési teltételek. 
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talaján áll. Ami őt a régi gondolkodásmód megvál-
toztatására és egy elméletnek felépítésére bírta, 
annak oka az a gondolat volt, hogy a tudománynak 
általános érvényű, szükségképeni tapasztalati ítéle-
tekre, igazságkritériumra van szüksége. Ezen általá-
nosan érvényes ítéleteket pedig vagy a tapasztalat 
adja vagy az ész, mert az ismeretnél csak ez a két 
tényező szerepel. Csakhogy a tapasztalatból nem 
eredhetnek ezen általánosan érvényes elemek, az csak 
egyes jelenségeket ad; tehát nem marad más hátra, 
mint az ész. Ezen általános fogalmaknak, alapelvek-
nek már minden tapasztalalot megelőzőleg a lélek-
ben készen kell lenniők, s így nincs tárgyilagos érté-
kük. Ez a konstrukció azonban téves, s így az egész 
felépítménye 

Kant ugyanis itt felcseréli a genetikus apriori-t 
a logikaival. Az igaz, hogy az általános fogalmaknak 
minden tapasztalattól függetlenül igazaknak kell len-
niők :e mondat 12x12 ember összesen 144, mindenütt 
és mindig igaz, akár tapasztaltam létező embereken 
akár nem — de nem igaz, azon állítás, «hogy mivel 
ezen általános Ítéletek minden tapasztalattól függetle-
nek, igazak, azért azokat minden tapasztalattól függetle-
nül is kell megszerezni, nyerni. Az érvényesség füg-
getlenségét és a keletkezés függetlenségét Kant egyen-
rangusítja, s jogtalanul. Mert általános Ítéletek érvé-
nyesek a tapasztalattól függetlenül, de nem szár-
maznak tapasztalat nélkül».1 

Mindenesetre igaz, hogy a szem csak egy fát 
lát, de az ész egy fában minden egyes fát megis-
mer, azaz azt, ami minden fában közös. Minden-
esetre igaz az, hogy általános lények, mint általánosak 
nem léteznek ; ember in genere, azaz ember, akit csak 
az általános emberi jegyei illetnének meg, nem létezik, 
mert csak konkrét emberek léteznek ezen és ezen 
meghatározott egyedi sajátságokkal. Egyik ember 
sem olyan mint a másik. De minden embernek van 
közös valamije, ami őt állattól, növénytől megkülön-
bözteti. Ezen közös vonásokat az ész az egyedekből 
kiemelheti (spiritualitás, animalitas), s így megvan az 
ember fogalma, s ezen «animal rationale» fogalom 
minden emberre illik, nemcsak a most tapasztalat 
alá esőkre, hanem akik voltak és lesznek, minden 
lehetséges emberre. «Es ezen a tapasztalatból nyert 
fogalmakkal, melyeket a tapasztalat ugyan nem ál-
talános formában szolgáltat, de melyekhez a tapasz-
talai szolgáltatja a nyers anyagot, ezen fogalmak 
segítségével, az ész jogosítva van arra, hogy általá-
nos érvényű kijelentéseket, Ítéleteket tegyen».2 

Kant ebből : mivel általános nem létezik a ta-
pasztalatban, azt a [hamis következtetést vonta le, 
hogy az általános fogalmak sem nyerhetők a ta-
pasztalatból. 

Tehát a fogalmak is a tapasztalatból erednek. 

1 Kiilpe, Immanuel Kant, 1908, 98. 1. 
2 Külpe, i. m. 100. 1. 

Ezen ismeretelmélet, melyet Aristoteles és a sko-
lasztika mindigvédett, más tudományágak tudományos 
eljárásmódjával is megegyezik : a csillagász a csillag-
világban megfigyel egyes jelenségeket, a biologus az 
egyes sejtek processzusát kutatja, a vegyész egyes 
elemek hatását mutatja ki, a fizikus az egyes ter-
mészetfolyamatokba igyekszik behatolni; de az egyes 
eredményekből azután végre is általános érvényű 
szabályokat állítanak fel, általánosan érvényes ter-
mészettörvényeket hámoznak ki. Igy tett a tudomány 
mindig: kiemeli a törvényeket, melyek a tapasz-
talattól függetlenül érvényesek, de a törvények első 
épületköveit a tapasztalatból veszi. 

Ennélfogva Kant azon igazságkritériuma, hogy 
az igazság kritériuma az ismeret megegyezése az ész 
törvényeivel, a gondolkodási szükségességgel, vagy 
azon belátás, hogy így kell gondolkoznunk, el nem 
fogadható. Az igaz, hogy minél világosabb egy igaz-
ság, annál jobban kényszeríti az észt, hogy így és 
ne máskép gondolkozzék. De ezen szükségesség nem 
egyedül az alanyból fakad, nem merőben alanyi. 
Igen, követjük eszünk törvényeit, de nem kevésbbé 
van az ész kívülről, a tárgytól kényszerítve. Igy kell 
gondolkoznunk, mert megismertük, hogy a doloy 
így van és nem máskép. A gondolkolkodási szüksé-
gességnek oka nem vak lelki kényszer, hanem a 
dolgok összefüggésébe való belátás. 

A tapasztalat a kiinduló pont és ismereteink ál-
landó korrektivuma. Meggyökeresedett véleményeink-
ről is le kell mondanunk, ha a valóság más uta-
kat mutat. Még akkor is, ha a gondolkodás adottból 
nem adottra következtet, jogosultságát azon körül-
ményből veszi, hogy a tények ezen irányba utalnak. 
A legfőbb szempont tehát, amelynél megnyugszunk, 
nem azon belátás, hogy így kell gondolkoznunk, 
hanem azon belátás, hogy a dolog így van, és nem 
máskép. 

Magukban a dolgokban vannak alakelemek, 
amelyek ismeretünkre meghatározólag folynak be; 
ismeretünk nem új konstruálás, hanem a valóság 
utánképzése, s azért objektív értéke van. 

Még Kant sem kerülhette ki ezt a kiutat. Végül 
is be kell vallania, hogy csak az általános (üres) séma, 
keret s a természet általános törvényei vezethetők 
le apriori, míg az egges dolgok ismereténél a ta-
pasztalat is határoz. De ezzel fel van adva a meg-
ismerés merőben alanyi jellege, s a tárgyhoz való 
viszony vissza van állítva. «Die ganze Kantische Argu-
mentation bricht in der Mitte entzwei. Kant musste 
eigentlich sagen, und so sagt er anfangs auch : ge-
geben sind nur vereinzelte Empfindungen mit quali-
tativer Bestimmtheit, dagegen ist alle Verbindung, 
alle Anordnung auf die synthetischen Funktionen 
des Subjekts zurückzuführen; durch die Anschauungs-
formen und Kategorien wird jedem Elemente sein 
Ort im Zusammenhang des Naturganzen bestimmt. 
Vor dieser Konsequenz seiner Voraussetzung ist 
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Kant dann aber zurückgewichen. In der transzenden-
talen Deduktion lässt er zu, dass die zeitliche Aufein-
anderfolge der Ereignisse aus der Erfahrung stammt, 
dass zur Erkenntnis besonderer Naturgesetze Er-
fahrung hinzukommen müsse».1 

Amint tehát az érzéki képek nem csupán alanyi 
alkotásai az érzéki tehetségnek, hanem valóságban 
létező testeknek és testi tulajdonságoknak a kép-
másai, azaz tárgyilagos értékkel bírnak, úgy az álta-
lános fogalmak és Ítéletek sem csupán alanyi, logikai 
formái a megismerő szellemi tehetségnek, hanem tár-
gyi képmások oly tárgyakról, melyek a fizikai vagy 
metafizikai rendhez tartoznak, s az ész őket felfogja. 
Általános fogalmainknak is tárgyilagos értékük van. 
Van objektiv tartalmuk, melyet magukból a dolgok-
ból veszünk. 

Fogalmaink, Ítéleteink a dolgok objektiv rend-
jére vonatkoznak. Ilyeneknek ismerjük őket, s mint 
ilyenekkel élünk velük. Ha azt mondjuk, hogy a kör 
kerek, akkor nemcsak azt a tényt akarjuk kimon-
dani, hogy a kör és kerek fogalmát összekötjük, 
hanem, hogy valóban, tárgyilag így van. Ha akarnók, 
sem ítélhetnénk máskép. Ezen elutasíthatatlan szük-
ségesség már jele annak, hogy az ész természeténél 
fogva képesítve van arra, hogy tárgyi valóságot helye-
sen megismerjen. Különben vége volna a tudomány-
nak. Mert a tudomány tárgya az általános; s a tudo-
mány nem az üres észformákat, hanem a dolgok 
létrendjét tartja szem előtt. A nehézkedési, esési és 
az összes törvények nem a gondolatvilágra, hanem 
a dolgok tárgyi rendjére vonatkoznak. Hogy isme-
retünk nem a képzelet játéka, hanem a valóság meg-
ragadása, annak mindenkor fényes példája a Neptun 
bolygó felfedezése. Leverrier az Uranus bolygó pályá-
ján észlelt rendellenességekből kiszámította, hogy kell 
a közelben egy másik bolygónak lenni, melyet addig 
senki sem ismert. 

Ami igazság a modern ismeretelméletben van, 
az nem új dolog. Hogy a mi világképünk az objektív 
igazságot nem tökéletes pontossággal tükrözteti vissza, 
hanem alanyi színezete is van, azt eddig is tudták 
és elismerték. Nem a világkép az, hanem épen az 
emberi világkép. De ez nem ok arra, hogy az igaz-
ságnak fogalmát megváltoztassuk. Annál kevésbbé 
lehet ebből azt következtetni, hogy ismeretünk csak 
szubjektív. A tárgyilagos valósággal való összefüggés 

1 Paulsen, Einteilung in die Philosophie. 10. k. 435. 1. 

megvan benne; a szubjektum és objektum együtt 
szerepel a megismerésben. Az ismeret tökéletlensége 
még nem bizonyíték arra, hogy az igazság ismerete 
meg van tagadva tőlünk. 

4. Ismeretkörünkbe csupán az érzéki tapasz-
talati tárgyak tartoznak-e vagy pedig képesek vagyunk 
az érzékfelettibe is hatolni? Lehetséges-e metafizika ? 
Az a tudomány, mely a dolgok lényegét és végső 
okát kutatja? Mindezek tapasztalatunkon kívül van-
nak; csak okozataikból következtethetünk rájok, 
melyeket a jelenlegi világban idéznek elő. A követ-
keztetés alapja pedig az oksági törvény. Csak ezen 
törvénnyel közelíthetjük meg azt, ami az érzékelhetőn 
túl van. Ezzel következtetünk Isten létére is, mikor a 
világ okát keressük. 

De az oksági törvény csak akkor vezet a jelen-
ségek világán túl, ha általános érvényű törvény, oly 
egyetemes jellegű, oly terjedelmű, mint maga a való-
ság. Hogy pedig ilyen, azt az bizonyítja, hogy ész-
törvény. Mindig és mindenütt az elégséges ok után 
kérdezősködünk. Mivel észtörvény, azért nem szorít-
kozhatik csak a tapasztalati világra. Az ész okot 
követel akkor is, ha az a tapasztalati világban nem 
észlelhető. 

A főkérdés az, vájjon a valóság alkalmazkodik-e 
az ész parancsához, vájjon a gondolkodási és léttör-
vények valóban megegyeznek-e? Ebben pedig kétel-
kedni nem lehet Az a tény, hogy ész nemcsak ben-
nünk, hanem a valóságvilágban is uralkodik, oly 
követelmény, mely nélkül igazságismeret egyáltalán 
lehetetlen volna, s hiábavaló volna minden gondol-
kodás. Ezen megegyezést indirekte azon érvek bizo-
nyítják, melyek ismereteink objektiv jellegére utalnak. 
S ezen feltűnő megegyezésnek lehetőségét és okát 
épen Isten léte oldja meg. Isten az, aki az egész 
teremtésbe belevéste egységes lényegtörvényét, az 
észbe mint gondolkodási törvényt, az objektiv való-
ságba mint léttörvényt. 

Az ész állítását annyival is inkább elfogadhatjuk, 
mert azt a tapasztalat is igazolja. Ameddig a meg-
figyelés terjed, mindenütt érvényben találjuk az ok-
sági törvényt. «Az ész azt a törvényt állítja fel, hogy 
semmi sem történhetik megfelelő ok nélkül, s a ter-
mészet megerősíti ezt az igazságot, mert mindenütt 
azt mutatja, hogy neki alá van vetve.»1 

1 Geyser, Naturerkenntnis und Kausalgesetz. Münster, 
1906. 130. 1. 
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Kant szerint az oksági törvény is egyike az ész 
veleszületett formáinak, törvényeinek, melyek szerint 
világképünket alkotjuk. Hume juttatta arra a meg-
győződésre, hogy az oksági törvény egyetemességét 
a tapasztalatból nem lehet bebizonyítani. Mi több, 
ezen gondolat nyomán állítja fel azon általános téte-
lét, hogy általános és sziikségképeni igazságokat nem 
lehet a tapasztalatból szerezni. S ilyen igazságoknak 
mégis kell lenniök, mert tőlük függ a tudomány léte, 
Hát akkor honnét származnak ezen általános isme-
retek ? Az ész veleszületett formáiból. Aki a termé-
szetet szines üvegen nézi, az bizonyos arról, hogy 
mindent az üveg szinében lát, de a dolgok igazi szine 
épen ezért ismeretlen rá nézve mindaddig, míg csak 
az üvegen néz. Hasonlókép az ész ismeretformái 
mint ismereteszközök eltakarják előlünk a dolgok, a 
világ lényegét, ez ismeretlen marad. Az oksági tör-
vény is csak a jelenségi világra áll, de nem a dol-
gokra ügy, amint önmagukban vannak. Ezért nem 
lehet az érzékelhetőből az érzékfelettire következtetni. 

Csakhogy Kanttal szemben —világképünk objek-
tiv jellegének kimutatásával — igazoltuk azt, hogy 
eszünk törvényei egyúttal a lét törvényei is, melyek 
mint ilyenek nemcsupán a jelenségi világban vannak 
érvényben. Nincs szakadék a gondolkodás és valóság 
között. Az oksági törvény mindenütt, a lét minden 
terén érvényesül, mivel a gondolkodási és léttörvé-
nyek összhangban vannak. S ezzel a metafizika lehe-
tősége el van ismerve. 

Az oksági törvénnyel a transcendenshez is elju-
tunk, azaz az érzékfelettihez, s vele megtaláljuk az 
Istenhez vezető utat is. Ha a fizikus kioktat az esési 
törvényekről, igazságokat ad elő. Ezek pedig oly 
gondolattarlalmak, melyeket senkisem érzékel. Mert 
látni, hallani, érezni csak az esés különféle formáit, 
az eső tárgyak mozgását vagyunk képesek, de nem 
érzékeljük magukat az esési törvényeket. Ezen nem 
érzékelhető törvényekre úgy jövünk, hogy az ész, 
mely maga is érzékfeletti, következtető gondolkodás-
sal, számítással túlmegy az érzéki megfigyeléseken, 
a jelenségek okát kutatja, s ezen okban, a megismert 
nehézkedési erőben, tehát ismét valami nem érzékel-
hetőben találja annak okát, hogy a testek úgy esnek, 
ahogy esnek, és hogy máskép nem eshetnek, mint 
ahogy esnek. 

Ha tehát az ész az érzékelhetőből következtetve 
eljuthat a nem érzékelhetőhöz, miért ne volna képes 
ugyanazon következtető úton az érzékfelettit keresni, 
ha annak működése az érzéki világban észlelhető? 
Miért ne tudna eszünk a dolgok ősokáról is, miért 
nem ismerhetné meg, mikor a láthatóból a láthatat-
lant, a mérhetőből a mérhetetlent megokolja, mikor 
a műremekből a művészre következtet? 

Kant azon nézetből indult ki, hogy a tapasztalat-
ból nem nyerhetők általánosan érvényes Ítéletek. 
E felfogás alapján veti el a régi metafizikát, tagadja 
Isten megismerhetőségét és bebizonyíthatóságát. Mivel 

az egész rendszer, annak összes támoszlopai semmi-
seknek bizonyultak, azért a régi metafizika, Isten meg-
ismerhetősége is érintetlen igazság marad. Eucken is 
így itéli meg már Kantot: «Kant bedeutet nicht einen 
Abschluss. Ein Schwören auf die Worte des Meisters 
scheint mir hier besonders verkehrt. Das Zurück zu 
Kant hat ein gutes Recht, sofern man sich bei ihm 
orientiert... werden wir aber geheissen, das weit-
schichtige Gerüst des Kant'schen Systems festzuhalten, 
so sagen wir : Nein und abermals Nein, und fordern 
ein Los von Kant, ein hinaus über Kant». (Welt-
anschauungen der grossen Denker, 422. 1.) 

Yag}r talán az állaná útját az Isten megismeré-
sének, hog}' nincs arány a véges, a mű és a végtelen, 
az Alkotó között ? 

Az igaz, hogy a végtelen lényt az emberitől nagy 
távolság választja el, de azért van összekötő híd a 
transcendens Isten és a megismerő alany között. S ez 
a két lénynek rokonsága. Ha egyedül csak Isten — 
önmagától való lény, ha ő a valóság, akkor nincs 
két valóságtypus, kanem csak egy. Mivel a véges 
lénynek létoka egészen a végtelenben van, természete, 
mibenléte csakis a végtelen lényben ismerhető meg 
teljesen, amint csakis a végtelenben való részesedés 
által valósítható meg. Ebből következik, hogy ép úgy 
lehetetlenség egy lényt képzelni, amely nem hasonlít 
egész lényére nézve Istenhez, mint megengedni azt, 
hogy van lény, mely Istentől függetlenül létezik. 

Miben áll ezen hasonlóság Isten és a véges lények 
között? Ha Isten maga a valóság, a lét teljessége, 
akkor bizonyos, hogy csak az abszolut semmi külön-
bözik tőle teljesen. S ha végtelen, akkor az is bizo-
nyos, hog}' nincs mérhető arány közte és a véges 
lény közt. De másrészt az előbbi ok alapján az is 
világos, hogy van bizonyos közösség, létrokonság 
közte és a véges lények között. 

Viszont abból, hogy a véges és végtelen lény közt 
nincs abszolut heterogeneitás, már is következik, hog}' 
a véges eszes lény, aki létvalóságának a mértéke 
szerint utánozza a transcendenst, a végtelenből, mint 
önmagában való lényből, megismer valamit, s hogy 
tehát a végtelent a valóságnak megfelelően meg is 
nevezheti azon szavak segítségével, melyek a végest 
fejezik ki. Midőn az ember megismeri a saját létét, 
szabadságát, szellemi voltát, Isten létéről, szabadsá-
gáról, személyiségéről stb. kikerülhetetlenül hasonló, 
habár végtelenül tökéletlen ismerete van. Minden 
megismert véges tökéletesség világosan és biztosan 
jelzi azt az irányt, melyben a végtelen valóság van: 
Isten is ez, de végtelenül nagyobb. S ha nem látjuk 
is, hogy a megfelelő isteni tökéletesség hol végződik, 
ha nem foghatjuk is fel teljesen, azért a tökéletlen 
ismeret is értékes és igaz. 

IV. Az igazság modern felfogásának közös jellem-
vonása a szkepszis. Ennek legradikálisabb érvénye-
sítése az abszolut szkepticizmus volna. Az ilyen 
szkeptikus egy lépést sem tehetne, sem a tudomány-
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ban, sem a gyakorlati életben. Abszolút hallgatás 
volna az osztályrésze. Azt sem állíthatná, hogy min-
den kétes, semmi sem bizonyos. Mert akkor ez a 
mondat is kétes. A szkeptikusnak minden állítása 
ellenmondás volna. Mivel az igazságról az ember 
nem mondhat le, az objektiv igazságismeret lehető-
ségét pedig kétségbevonják, új igazságfogalmat alkot-
nak, melynek egyik alkotó eleme a szkepticizmus. 
Az igazság nem objektiv, hanem szubjektív. 

X. Pius pápa egyik allokuciójában (1907. ápr. 17.) 
a modernizmust «adattamento ai tempi»-nek, a kor-
szellemhez való alkalmazkodásnak nevezte. Nem 
eredeti, autochthon talajból nőtt ki. A modern gon-
dolkodásmódnak, a modern szellemnek a gyermeke. 
S a modernizmus mibenlétét csak az ítélheti meg 
helyesen, aki ismeri azon tényezőknek történeti fej-
lődését, melyek a modern bölcseletet és theologiát 
létrehozták. 

Az a theologiai irány, amelynek gondolatmene-
tével a modernizmus összefügg, s amelyet, mint lát-
tuk, a kath. theologiába bevinni igyekszik, a mai 
liberális protestáns theologia. S ha rámutattunk arra, 
hogy ennek mi a bölcseleti alapja, hogy hogyan 
keletkezett, ezzel egyúttal oksági összefüggésben meg-
világítottuk a modernizmus keletkezési történetét és 
megismertük alapjait is. 

A liberális protestáns theologiában a modern 
bölcselet van trónra ültetve. A modern bölcselet 
pedig magán hordja a Kant-féle philosophia anya-
jegyét. Kant kriticizmusa a megteremtője a modern 
bölcseletnek és liberális theologiának. «Die ganze 
Geschichte der Philosophie, mondja Hertling1, kennt 
keinen folgenschwereren, ich stehe nicht an,zu sagen: 
keinen verhängnisvolleren Wendepunkt als das Auf-
treten des Kant'schen Kriticismus...» «Ez minden lépést 
a tapasztalat körén túl az ész eltévelyedéseinek bélye-
gez, s az egész régi metafizikát kifejezetten látszólagos 
tudománynak mondja . . . Minden ismeret a megis-
merő szubjektum organizációjától függ...» 

Viszont, ha Kant kriticizmusának végső gyökér-
szálait keressük, egészen a reformációig jutunk, s azt 
látjuk, hogy az végső kifejlődése, következetes keresz-
tülvitele azon gondolatnak, mely Luther «fides fiduci-
alis»-át bölcseletileg sugalmazta. Denifle2 kimutatta, 
hogy Luther a középkori nominalista bölcselettől 
volt áthatva, s ezen bölcseletnek szubjektív jellege 
járta át vallási gondolkodásmódját. Ez a nominaliz-
mus azt tanította, hogy lehetetlenség a skolasztikus 
bölcselet értelmében vett általános fogalmakat alkotni. 
Csak a megnevezések általánosak. Mert lehetetlenség 
az összes egyes tárgyakat mind külön névvel meg-
nevezni, egy és ugyanazon névvel jelöljük meg a 
dolgok összeségét, melyek a mi alanyi ismeretünk 

1 «Die tiefsten Quellen (1er gegenwärtigen Beunruhigung 
in kath. Kreisen» c. paderborni előadásában. 1907. 

2 Luther und Luthertum in der ersten Entwicklung. I. K. 
Mainz, 1904. 

szerint egyenlőknek látszanak, a valóságban azonban 
egészen különbözők. 

A nominalizmus ismeretelmélete az érzéki és 
szellemi ismeret közti összhangot tönkretette. Ezen 
felfogás következménye szükségkép a vallás alanyia-
sítdsa volt. Ha az emberi ész csak az észre van kor-
látozva, akkor a vallás nem lehet többé «az ember-
nek szabad odaadása Isten iránt ismeretben és 
életben». 

Ez a szubjektivizmus a tulajdonképeni szülőanyja 
a modern bölcseletnek és theologiának. Ezt a szub-
jektivizmust tette Kant tudományos rendszerré. Tel-
jes joggal nevezhetik őt «a protestantizmus filozófusá-
nak.»1 Kant bölcselete alapozta meg rendszeresen a 
tudás és hit szétválasztását, mely a protestantizmus 
nominalista szubjektivizmusában mindjárt kezdetben 
mint alaptan szerepelt. 

Az az alap azonban, melyen a liberális protes-
táns theologia és a modernizmus áll, t. i. a bölcseleti 
szubjektivizmus, nem igazság, hanem tévedés. Vele 
szemben a hagyományos ismeretelmélet és igazság-
fogalom tudományosan igazolható. S ezzel elesnek 
a modern felfogás következményei is, megdől a vallási 
rendszer, mely reá van építve. 

Annak a hitnek létjogosultsága pedig, mely 
objektív igazság iránti engedelmesség, melynek dog-
mái igazságok a szó hagyományos, katholikus értel-
mében, rendületlenül fenáll. 

Wiedermann Károly dr. 

H Q 
H Q 

V. K Ö N Y V K R I T I K A 0 Q H Q 

A hegyi beszéd magyarázata. (Máté 5—7. 
fej. tekintettel a párhuzamos helyekre.) Irta Dr. Szé-
kely István, a budapesti tud. egyetemen az újszöv. 
szentírástudományok ny. r. tanára. Budapest, 1913. 
(Exegetikai tanulmányok I.) 182 lap, ára 3.50 K. 

Mostanában sok panasz esik hazai hittudomá-
nyos irodalmunk siralmas helyzetéről. Hogy ez meny-
nyire nem múlik a magyar hittudósok készültségén 
és rátermettségén, perdöntő módon igazolja Székely 
professzor, aki csak a minap lepte meg a tudomá-
nyos világot hatalmas Bibliotheca Apocrypha-jának 
első kötetével és most, néhány hónapra rá, bennün-
ket, magyarokat megajándékoz a hegyi beszédnek 
impozáns kommentárjával. 

Mikor az ember végigolvassa ezt a könyvet, 
szinte megbékül azzal a ténnyel, hogy hittudományos 
irodalmi termelésünk oly gyér. Mintha jelenlegi nehéz 
viszonyaink közt csak elsőrendű művek láthatnának 
napvilágot, mert csak az ilyeneknek életereje tud 
megbirkózni irodalmi időjárásunk mostohaságával ; 

1 Paulsen, Kant, der Philosoph des Protestantismus, 
Berlin, 1899. 
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sőt mintha e létharcban még tömörebbekké, még 
erősebbekké edződnének — ereseit sub pondere 
palma! Mert Székely professzor remekbe készült, 
klasszikus értékű munkával ajándékozott meg ben-
nünket. Beléfektelte nemcsak szuverén szaktudását, 
hanem belevitte azt az odaadást, lelkesedést és lelki-
ismeretességet, amely érvényesülni siető, gyorsan 
termelő korunkban szemlátomást fogyóban van. így 
aztán megszülethetett egy a hegyi beszédhez méltó 
kommentár, mely nemcsak ésszel van megirva, hanem 
szivvel is; nemcsak a szaktudósnak szívósságával, 
hanem a biztos érzékű, nagy tapasztalású pedagógus-
nak is egész lelkével és nemes ambíciójával. Tele 
van a legsúlyosabb tudománnyal és mégis oly köny-
nyen foly, hogy megérti minden átlagos műveltségű 
ember, még gimnazisták is. Székely professzor iro-
dalmi pályája kezdetétől fogva az előkelően népszerű 
stilus mesterének mutatta magát, és ezt a kiválóságát 
nem gyengítette meg — mint annyiszor megesik — 
az állandó intenzív tudományos tevékenység. 

Tartalmának pazar gazdagságáról a cím magá-
ban nem nyújt még sejtelmet sem. Azért indokolt 
dolog kifejezetten rámutatni: A bevezetés ismerteti 
mindenekelőtt a hegyi beszéd irodalmi jellegét (1. §.), 
azután adja új fordítását (2. §.). 

A Szentírás magyar fordításához adott (13.1.) pro-
gramszerű gondolatok és maga a fordítás fájdalmasan 
eszébe juttatja az embernek a magyar Szentírás-
fordításnak már úgy látszik soha eldőlni nem akaró 
ügyét, és elutasíthatatlanul felkínáljuk a kérdést: Mért 
nem tudhatjuk ezt az ügyet Székely professzor kezé-
ben? Aztán külön tárgyalásban részesül a hegyi 
beszédnek és általában az újszövetségnek egyik alap-
témája, az Isten országa (3. §.), hol az apokaliptika 
messiási országáról nyerünk új, értékes felvilágosí-
tást (30kk.). Amit itt Ízelítőül kapunk, új kívánságot 
ébreszt: Bár nyerhetnénk részletesebb felvilágosítást 
a Krisztus második eljövetelét tárgyazó összes új-
szövetségi és őskeresztény kijelentésekről ; minden 
szentírás-olvasó, és különösen az evangéliumnak akár 
szószéken, akár katedrán hirdetője égető szükségét 
érzi egy ily tárgyú szakszerű értekezésnek. A szerző 
jelen könyvét exegetikai tanulmányok első részének 
jelzi; legyen szabad remélnünk, hogy egy következő 
résznek külön ez lesz a tárgya. 

Ami magát a kommentárt illeti, ott a szerző közli 
értelmi tagonként magát a szöveget (a használatos 
Káldi-Tárkányi-féle fordításban, folytonos tekintettel 
a görög eredetire), megteszi a szükséges nyelvi és 
tárgyi megjegyzéseket, azután adja az illető hely tar-
talmi magyarázatát. A magyarázásban a szerző igen 
helyesen az interpretatio catholica álláspontjára 
helyrezkedik, vagyis igazoltnak tekinti a szentírásnak 
természetfeletti eredetét és az egyháznak hiteles 
magyarázó hivatását. Ezért a szentírást egy műnek 
tekinti, és minden egyes hely magyarázásánál tekin-
tettel van a párhuzamos helyekre: homályosabb 

kitételeket párhuzamokkal világít meg, a látszólagos 
ellenmondásokat eloszlatja ; vitás helyeken pedig 
felvonultatja az összes nevesebb régi és újabb értel-
mezőket, és csak mindezek gondos egybevetése után 
állapítja meg a maga nézetét, amely — szerintem 
teljes joggal — csaknem mindenütt a sensus plenus 
mellett dönt (pl. lelki szegények 46 lap, «legyen meg 
a te akaratod» magyarázata 129 lap). Ezzel azonban 
feladatát nem tekinti befejezettnek. Idáig t. i. a bib-
likus beszélt. Székely professzor azonban nemcsak 
omni exceptione maior szaktudós, hanem mindenek 
felett tanár, sőt nevelő, aki a megtalált igazságot 
bölcseségként kezeli. Mikor egy-egy helynek meg-
találta értelmét, magát ezt az értelmet törekszik 
közelebb hozni olvasója eszéhez és szivéhez. Mindig 
megmutatja, mikép függnek össze az exegetikailag 
nyert gondolatok a dogmatika, morális, egyházjog 
és pasztorális tanításaival; ha szükségesnek látja, 
megokolja; csaknem mindig életre szóló alkalmazá-
sokkal végzi. S itt valósággal remeket alkot páratlan 
sokoldalúsága : alapos bölcseleti és theologiai készült-
sége, ritka világos elméje, finom gyakorlati érzéke 
és nemes erkölcsi felfogása. Igy a szentszövegnek 
nemcsak teste szól hozzánk, hanem egyenesen a 
lelke; közvetlenül feltárul a tanulékony elme előtt az 
evangéliumnak isteni gazdasága, minden életmozza-
natot átölelő egyetemessége; szinte szemmel látjuk, 
mint nő ki a hit forrásaiból, nevezetesen a Szent-
írásból a katholikus hittudomány. 

Hogy némi képet adjak Székely professzor kom-
mentálási módjáról és a jelen munkának gazdagságá-
ról, hadd álljanak itt legalább a témák, melyekről 
leszűrt bölcsességű fejtegetések fűződnek szervesen a 
szövegmagyarázathoz. A keresztény ideál és a világ, 
2; a bibliai párhuzam fogalma és felosztása, 12; a 
Szentírás fordításánál szem előtt tartandó elvek, 13; 
az Isten országa és Krisztus különféle megjelenései 
(parusiae Domini), 28—43; a szegénység és gazdag-
ság erkölcsi értéke (közben a híres tevehasonlat 
magyarázata), 45—50; az «emberfia» kifejezés magya-
rázata, 56; a jócselekedetek nyilvánossága, 60; az 
ó-törvény viszonya az újhoz, 63—69; a harag, a 
külső és a belső bűnök etikája, 76—80; a megbocsá-
tás, 78 ; a nemi ösztön erkölcsi méltatása, 81 ; a 
házassági válás, 83—100; az eskü erkölcsi megenge-
dettsége, 102; az igazmondás etikája, 104; a «noli 
resistere malo» gyakorlati vonatkozású méltatása, 
107 kk; az ellenség szeretése, 112; a képmutatás, 
117; a magán és közös imádság, 120; az imádság 
theologiája, a kérő imádság hatékonysága, 122—124, 
167; a Miatyánk remek magyarázata, mely itt való-
sággal breviárium theologiae lett, amint maga a 
Miatyánk Tertullianus szerint breviárium totius evan-
gelii. Azután következik egy mintaszerű szövegkritikai 
értekezés a Miatyánknak protestánsoknál is haszná-
latos záradékáról («mert tiéd az ország, a hatalom 
és a dicsőség»), ahol megismerkedünk a szövegkritika 
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alapelveivel, a kódexek alakjáról, a princeps editiok-
ról, a magyar bibliakódexről, a palimpsestusokról 
és a kódex-családokról szóló tudnivalókkal. A kom-
mentár további folyamán: A gondviselésnek mélyen 
átérzett aszketikája, 153 kk; embertársaink megíté-
lésének etikája, 159—162; Hillel rabbi jellemzése, 
169 k ; a választottak száma, 171. 

A szentírásnak ilyen magyarázása a hittudomány-
nak egyedül termékeny enciklopédiás bevezetője és 
egyben lehetővé teszi a hittudomány tanulmányo-
zásának és művelésének azt az irányát, melyet a 
kinyilatkoztatásellenes áramlatok egyre sürgetőbben 
kötelességünkké tesznek : a hittudományoknak forrás-
szerű tanulmányozását. De kezére jár annak a jogosult 
és felette korszerű követelésnek is, melyet a gyakorlat 
számára legjobbjaink ma ismét energikusan követel-
nek : több szentírást a szentbeszédbe ! (Keppler, Meyen-
berg), és amely élénk visszhangra talált külföldi 
nagynevű biblikus tudósoknál is (Belser az újszöv.-re 
nézve, Nickel, Peters az ószöv.-re nézve). 

«Tizenöt évvel ezelőtt irtam meg a négy evan-
gélium párhuzamos magyarázatát. Azóta pedig a 
kéziratot folytonosan bővítettem és tökéletesítettem, 
úgy hogy az ma már kitenne két kötetet és egy kis 
átdolgozás után sajtókészen állna. Sajnos, azonban a 
mi irodalmi viszonyaink közt egy ilyen komoly tar-
talmú, terjedelmes nagy és költséges könyv kiadása 
igen nagy nehézségekbe ütközik. De még sem szeret-
ném, hogy az egész munka kárba vesszen. Azért 
szándékozom annak néhány érdekesebb részletét 
kisebb kötetekben vagy füzetekben kiadni. . . Kisebb 
munkákat a közönség talán inkább megvesz és elolvas. 
Ha sikerülne némi érdeklődést találnom, lehet, hogy 
lassanként az egész evangélium magyarázatát vagy 
annak nagy részét kiadnám...» — Itt úgy érezzük, 
hogy minden csak távolról is érdekeltnek, a lelki-
pásztornak, minden rendű vallástanítóknak, a művelt 
katholikus laikusnak kötelessége van, amely nem 
merülhet ki az elismerésben és plátói fellengésben. 
Székely professzorral szemben ez a kötelességteljesítés 
sohasem, most, szellemi termelése legéretebb szaká-
ban még kevésbbé — az obligát pártolás, hanem az 
a nobile officium, mellyel tartozunk a való értékek-
nek és saját legjobb érdekünknek. 

Budapest. Schül: Antal dr. 

A m o d e r n polgári jog é s a kath. keresz -
tény e r k ö l c s l u d o m á n y . Különös tekintettel a 
jövendő magyar polgári törvénykönyvre. Irta: Je l i -
l i c ska Ferenc Rezső dr. Budapest, 1913. 520 1. 8°. 
Ára? 

II. 
A személyi és családi jog III. címében szerző az 

új M. P. T. K.-nek a rokonokra, sógorokra, a törvényes 
leszármazásra, törvényesítésre, örökbefogadásra, ro-
konok eltartására, a szülő és gyermek közti jogvi-

szonyra és a törvénytelen gyermekek jogviszonyára 
vonatkozó szakaszait kommentálja. 

Érdekes felemlíteni, hogy a rokonság fokait a 
M. P. T. K. a római jog számítási módja szerint szá-
mítja; a törvénytelen gyermeket pedig nem számítja 
az apa, hanem csakis az anya rokonságához, ha-
sonlóképen nem ismeri el a törvénytelen sógorá-
got sem. 

Szerzőnek azon véleményét, hogy az új polgári 
kódex által is elfogadott «pater est is quem nuptiae 
demonstrant» elve folytán államjogilag törvényesnek 
vélelmezett, de tényleg nem a törvény feltevése sze-
rinti módon nemzett gyermeket az anya lelkiisme-
retben «vagyonjogilag» köteles volna aduiterin gyer-
mekként kezelni, nem tehetjük magunkévá, mert 
véleményünk szerint a házasság polgári következ-
ményeiben az egyház a polgári házasságjog illeté-
kességét, vagyonjogi tekintetben pedig egyedüli ille-
tékességét elismeri, és így restitutio-ra nincsen alap. 

Szerzőnek a kódex-tervezetben a törvényesítésre 
vonatkozó egyéb intézkedéseit illető többi megjegy-
zéseivel már egyetértünk. Ugyanez áll az örökbe-
fogadásra nézve ; amelynél érdemes megjegyezni, 
hogy csakis gyermektelen egyén fogadhat örökbe. 
Nagyon méltányoljuk szerző állásfoglalását az anyák 
abbeli sídgos kötelessége mellett, hogy gyermekeiket 
maguk kötelesek táplálni és nem dajka útján, amint 
ezt ujabban már Capeilmann, Koch, Génicot és Tan-
querey is teszik. 

Igen korszerű megjegyzéseket tesz szerző a ro-
konok eltartásáról szóló szakaszokhoz, megemlékezve 
a szocialistáknak abbeli törekvéseiről, hogy az állam 
vegye át a gyermekek eltartását, mert a szülőknek 
ebbeli kötelezettsége volna oka az egykének ; és azért 
szerző méltán helyesli a M. P. T. K. tervezetének 
elvi állásfoglalását a szülőknek ebbeli kötelezettsége 
mellett, amelyet még a mostoha gyermekekre is ki-
terjeszt. 

Nagyon értékes kommentárt ad szerző a szü-
lők és a gyermekek jogviszonyáról szóló szakaszok-
ban, és szerzővel sajnálatosnak kell tartanunk azt, 
hogy a II. tervezet (az I-től eltérően) a szülői 
kötelességek közül a gyermek vallásos neveléséről 
való gondoskodást mellőzte. Igen alaposak és tanul-
ságosak azok a bő fejtegetések, amelyeket szerző a 
tervezetnek a megejtett nő és a törvénytelen gyer-
mek védelmét célzó szakaszaihoz tesz. A tervezet a 
gyermektartási kötelezettséget az apára nézve meg-
állapítja minden esetben, (kivéve mégis, ha a nő «pros-
tituta» volt), akár volt beleegyezés, akár nem a nő 
részéről, de másrészt a nővel szemben is kártérítésre 
kötelezi a csábítót, ha a nő, bár beléegyezelt, még 
tapasztalatlan vagy alárendelt helyzetben volt. 

A dologi jog-ot felölelő II. Rész elején helye-
sen mondja szerző, hogy a keresztény egyháznak ér-
deme, hogy az ember személye kikerült a tulajdon 
jog alá vonható dolgok (rabszolgaság) sorából, és 

I 
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hog}' a szolgálati viszony a dologi jogból a kötelmi 
jogba került. 

A tulajdon-ról szóló szakaszoknál (188—204) 
szerző nagy apparátussal foglal állást a magántulaj-
donnak a természetjogon alapuló (legalább is má-
sodlagos) szükségessége melleit, szemben a szocia-
lizmus kommunisztikus tanával. Az új kódex is a 
magántulajdon alapján áll, de szerző helyteleníti azt, 
hogy a tervezet szerint a tulajdonos korlátlanul 
rendelkezhetik a maga tulajdonával, és hivatkozva 
XIII. Leo «Rerum-novarum»-jára azt állítja, hogy a 
tulajdonosnak nincsen joga pazarlásra, sőt köteles-
sége belőle segíteni felebarátait. Megvallom, nem ért-
hetek itt egyet szerzővel, mert bár a tulajdonosra 
ezen negativ és pozitív kötelességet «ex alio titulo» 
(virtus temperantiae, virtus charitatis) el is kell is-
merni, de szorosan véve jogsértést (violatio iustitiae 
commutativae) nem követ el a tulajdonos a pazar-
lás által, ezt premálva, a közület főtulajdonára és 
így a kommunizmusra kellene visszakövetkeztetés 
utján eljutnunk, és a pazarlót restitutio-ra köte-
leznünk. 

A kötelmi jog-ot felölelő III. Rész fejtegetései (a 
tervezet szakaszai is így !) a szerződéssel és szerző-
désképességgel kezdődnek ; és itt helyes szerzőnek 
az a javaslata, hogy az elmezavar és az öntudatlan-
ságon kívül a félig ittas ember lelkiállapotát is sem-
miségi oknak kellene a kódexben kijelenteni. 

Aggályosnak tartjuk szerző azon felfogását, hogy 
a tervezetnek szigorú felfogásával szemben abszolúte 
állítja fel az erkölcstan tételeként, hogy a játék, nor-
mális felsőtételek mellett, olyan igazságos szerződés, 
amely még akkor is, ha a polgári törvény semmis-
nek mondja (így a magyar tervezet), a lelkiismeretre 
kötelezne. Ilyenformán az erkölcstan a bűnözés alkal-
mait védelmébe venné az azok ellen teljes abolitio-t 
életbe léptető állammal szemben. Jó volna, ha mora-
listáink ezt az ügyet alaposan megrostálnák, és hihe-
tőleg reájönnek majd, hogy itt nem a természetjog 
tételével, hanem moralisták felfogásával van dolgunk, 
amelyet alapos revízió alá kell venni. 

Egészen modern dolog a tözsde-ügyleteknek er-
kölcstani bírálata; szerző ezen ügyleteket általában 
véve nem tartja erkölcsteleneknek, de ilyeneknek 
mondja azoknak egyes fajait, mint: a visszavonulási 
üzletet (backwardation), a különbözeti, a díjüzletet 
és a határidő-üzletet. 

A «conditio de re turpi»-ról szóló fejtegetéseket 
(273. 1.) nem találjuk meggyőzőknek az ilyen feltétel 
alatt ígért teljesítményeknek lelkiismeretben való 
kötelezettségét illetőleg; a S. Poenitentiaria 1812. ápr. 
23-iki határozatából ennyit nem lehet és, véleményünk 
szerint, nem szabad következtetnünk. 

A kötelmi jognak talán legaktuálisabb és leg-
szélesebb kihatásű területe a munka jogviszonyairól 
szóló rész (377. és köv. 1.) : itt áll a társadalom a 
szociális kérdésnek egész komplexumával szemben, 

mert a jogegyenlőséget követelő munkás osztály itt 
ostromolja legerősebben és leghatásosabban a ma 
fenálló társadalmi rendszer alapjait. A liberális isko-
lával szemben, amely szerint az állam nem avatkoz-
hatnék be a «munkaszerződési)-he, és a szocializmussal 
szemben, amely a munkaszerződésnek teljes eltörlését 
követeli és a munkajogviszonyait a közjog hatáskörébe 
akarná utalni, szerző — ki itt láthatóan elemében 
van s otthonosan mozog — meggyőzően mutatja be 
a ker. erkölcstan tanítását, amely a munkaszerződést 
az egyén szabadságára bizza ugyan és ezért a magán-
jogban hagyja, de követeli, hogy a szolgálati szer-
ződésbe a közjónak és nevezetesen a gyengébbnek 
védelme érdekében beleavatkozási joga legyen az 
államnak is, főleg a munkásvédelmet biztosító tör-
vények hozatala és így a társadalmi igazságosságnak 
a mai rendszer keretében való megvalósítása által, 
ami fényes cáfolatul szolgál a szocializmusnak azon 
állítására, mintha a társadalmi igazságosság csakis az 
állami kommunizmus rendszerének keretében volna 
megvalósítható. Örvendetes, hogy az új magyar pol-
gárikódex a ker. erkölcstan alapján áll és (részben az 
eddig is a tételes közjogban foglalt jogszabályok 
felújításával) kimondja a munkás jogát a munka-
szünethez, az erkölcsének, jó hírnevének, egészségé-
nek biztosításához (a gyermek- és a nőmunkás védel-
mét külön is biztosítja), a munkabérhez, mely külön 
kikötés nélkül is mindig kijár. 

Szerző itt behatóan tárgyalja az igazságos bér 
kérdését, és az igazságos bér mértékét, egyrészt a 
teljesített munka értékében, másrészt pedig a munkát 
teljesítő munkás eltartásának értékében látja, amely 
két érték ő szerinte egymással egyenlő. Azt hisszük, 
Noldin felfogása lesz a helyes, amely szerint nem 
csak a munkás eltartásának, hanem családja eltar-
tásának is telnie kell a munka béréből, mert hiszen 
a munka gazdasági értéke mindig csak abból indul-
hat ki, hogy a munkások átlaga ennyiért meg ennyi-
ért képes és hajlandó a munkát szolgáltatni, mert 
belőle magát és családját állásához képest eltartani 
képes. Ezt nem is kell (.(családi bér»-nek neveznünk, 
mert nem is a család eltartására köteles a munkaadó, 
hanem köteles megadni a munka gazdasági értéké-
nek megfelelő bért, ez pedig nem is lehet kisebb, 
mint amiből az emberi létminimum, a családot is 
beleértve, kitelik. 

Szerző ezen fejtegetések közben a társadalmi 
igazságosság szót több helyen a iustitia legális-sal 
azonosítja, pedig a kettő teljesen két különböző do-
log. A iustitia legális tudvalevőleg épen az ellentéte 
a iustitia distributivá-nak; már pedig a társadalmi 
igazságosság a iustitia distributivá köréhe tartozikf 
sőt azzal, ha a társadalmat az állammal azonosítjuk, 
teljesen azonos is. A társadalmi igazságosság tulajdon-
képen egészen új fogalom és műszó, amelyet a régi 
szkolasztikus értelemben vett iustitia (iustitia distri-
butivá et legális = iuspublicum,iustitia commutativa = 
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ins privatum) helyébe az újabb szociologia igyekezett 
beállítani, kifejezni akarván azt, hogy nem az egyéni 
erények (igazságosság, szeretet, szánalom) és bűnök 
szempontja, tehát egyéni pszichikus motívumok,hanem 
a társadalmi osztályok közt fennálló egyenlőtlenségek 
és igazságtalanságok kiegyenlítésének parancsoló szük-
sége kell, hogy irányítsa a modern erkölcsiséget; 
ezért játszik olyan nagy szerepet ez a justice sociale 
a külföldi laikus iskolák laikus erkölcstani kéziköny-
veiben is. 

Kissé hosszúra nyúlt kritikánk végén kimondjuk 
most már összefoglaló bírálatunkat, és ez az, hogy a 
szerző nagyon hasznos és érdemes munkát végzett, 
mikor a maga szaktárgya szemüvegén át vizsgálat alá 
vette a tervezetnek kb. 2000-nyi szakaszát. Az általunk 
kifogásolt helyek nem vonnak le lényegeset a mű ab-
szolút becséből, szerzőnek e helyeken is megvan a 
joga a maga külön állásfoglalásához, amelyet mindig 
tudományos érvekkel törekedett megindokolni. 

A műnek irálya folyékony és szines, csak né-
hány helyen kívántunk volna kevésbbé erőteljes, natu-
rális kifejezéseket, még ott is, ahol a kódex-tervezet-
ből vette is át a szókat. Szerzőnek nyelve mindenütt 
tiszta és magyaros, ami különösen is dicséretére vá-
lik. Az irodalmi apparátus, amellyel dolgozik, nem-
csak elégséges, de valósággal gazdag és kimerítő. 

Gratulálni lehet szerzőnek a munkához. Melegen 
ajánljuk a művet olvasásra és megvételre olvasóink-
nak, főleg egyházi és jogász körökben. 

Hanuy Ferenc dr. 

Clavis Theologiae Morális seu introductio 
in Studium ethicae christianae scientiíicum. Usibus 
academicis et privatis adaptavit Adalberius Breznay 
etc. Fascic. I. Budapest, 1914.230 old. 8°. Ára 4 K 80 fillér. 

Breznay Béla dr., a budapesti egyetem hittud. 
karán az erkölcstudomány tanára, a karon most 
meginduló ötéves tanfolyam keretében szervezett er-
kölcstudományi (helyesebben: erkölcstudományi és 
lelkipászforkodástani) szeminárium hallgatóinak ré-
szére a fenti cím alatt egy, három részből álló 
erkölcstudományi introductio-t kívánt írni és ennek 
első részét most bocsátotta közre. 

Szerző olyan enciklopédiát és methodologiát 
kívánt megírni művében, aminőt általában a theo-
logiára nézve és annak egyes szakmáira nézve is 
megírt dr. C. Krieg freiburgi (i. Br.) tanár.1 

Az I. fejezet 1. §-ában szerző a theologia fogalmát 
határozza meg, majd a theologia fajaira és felosztá-
sára tér át, azután a theologia egységességéről érte-
kezik, végül a «theologia morális» fogalmát állapítja 
meg. 

A 2. §-ban szerző a theologia morális jelentősé-
1 Cornelius Krieg, Encyklopädie der theologischen Wis-

senschaften nebst Methodenlehre. Zu akademischen Vorlesun-
gen und zum Selbststudium. I. kiad. 1899. II. kiad. 1910., Frei-
burg i. Br. 

géről értekezik és először is (A) Szt. Tamásból vett 
érvek és szövegrészek közlése mellett megállapítja, 
hogy a kath. erkölcstudomány (theologia morális) 
természetfeletti bölcseség (sapientia supernaturalis), 
aminek kapcsán kitér a «sapientia»-nak meghatáro-
zására és osztályozására és fokaira, (a függelékben 
ezen grádusokat szemlélteti is az u. n. «arbor por-
phyriana» közlésével). Majd (BJ arról értekezik szerző, 
hogy a kath. erkölcstudomány úgy elméleti, mint 
gyakorlati bölcseség, de mégis inkább elméleti. Végre 
(C) hasonló részletességgel bemutatja azt, hogy a 
theologia morális a koronája minden tudománynak, 
elismerve mégis azt (80. 1.), hogy ugyanez áll a 
«theologia»-ra általába véve is. 

Majd (kellő szerves kapcsolódás nélkül) szerző 
átmegy a tudomány autonómiájának kérdésére, ame-
lyet bizonyos fokig elismer még a theologiára nézve 
is, megállapítva azt, hogy a theologia (dogmatica et 
morális) a közvetett irányítója a tudományoknak, 
amelyek ugyanis mind Isten alá vannak rendelve. 
A fejezet végén egy corollarium-ban azt állapítja meg, 
hogy a theol. morális annyiban felülmúlja a theolo-
giai többi szakmát is, hogy az ember végső célját, a 
természetfeletti örök boldogságot, tartja mindig szem 
előtt, amiben rejlik a profán tudományok felett való 
uralma is, mert ezek is mind az örök boldogság szol-
gálatában állanak. 

A II. fejezetben a «theologia moralis»-hoz a múlt 
és a jelen, a külföld és belföld (Ausztria és Magyaror-
szág) erkölcstani isagoge-irodalmát ismerteti és bírálja 
szerző, megállapítva azt, hogy a kath. erkölcstudomány-
nak tárgyalásánál ismét vissza kell térni Szent Tamás 
spekulativ (skolasztikus) tárgyalási módjára, szakítva a 
kazuista tárgyalási móddal, amint az újabb fejlődés a 
Szent Domonkos-rendhez és Jézustársaságába tartozó 
moralista írók vezérlete alatt valóban már ily irányt 
vett is Egy «Fúggelék»-ben («Mantissa») szerző 
ismerteti abbeli kutatásainak eredményét, hogy a 
budapesti theologiai karon a rigorisztikus «probabi-
liorismus» Mária Terézia alatt honosodott meg nálunk 
G. Antoine S.J. tankönyve nyomán, és ezt a rendszert 
vallotta később a facultas két neves tanára : Kováts 
József (1848—1854) és Paldsthy (1855—1871), majd 
előadja az újabb fordulást a probabilismus felé, egy-
ben táblázatilag is közli a bécsi és budapesti theol. 
facultas morális tanárainak névsorát és tanárkodási 
időszakait. 

Ez a könyv tartalma. 
A könyvről érdemleges Ítéletet még nem tudunk 

mondani, mert a kitűzött céllal, az egyetemi hallga-
tóknak a tudományos szemináriumi, kutató munkára 
való bevezetésével ezen első kötetnek anyaga még csak 
távolabbi vonatkozásban van; itt ugyanis csak spe-
kulativ isagoge-t, tudománytörténetet és bibliográfiát 
nyújt szerző, míg a II. kötetben igéri a szemináriumi 
munkába való tulaj donképeni bevezetést, különös 
tekintettel a «theologia moralis»-ra. A harmadik 
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kötetben pedig paradigmá-kat fog szerző adni a szemi-
náriumi dolgozatokhoz. 

Nem helyeselhető e műben a sok, a főszöveg-
ben szórói-szóra idézett latin, német, francia szöveg, 
ami az amúgy is szétfolyó tárgyalás által akadályo-
zott áttekinthetőséget még jobban zavarja. 

A mű folyékony, szép latin nyelven van meg-
írva, a régi theologiai opus-ok latin nyelvén, amely 
persze, sajnos, nem mondható mindenütt alkalmas-
nak a modern fogalmak pontos és érthető kifeje-
zésére. 

A művet ajánljuk a theologiai tanárok, szemi-
náriumok és a kath. erkölcstudománnyal irodalmi-
lag foglalkozók pártolásába. —y— 

VI. KATHOLIKUS VILÁGSZEMLE 

Olaszország. 
Giolitti felszólalása a trónbeszéd feletti vitá-

ban. Giolitti dec. 16-án végre elmondotta napok óta 
várt beszédét, amelyből jónak látjuk ismertetni azt a 
részt, amely az egyház és az állam viszonyára vonat-
kozik. 

A trónbeszéd egyik erősen hangsúlyozott részében — 
mond Giolitti kormányelnök — az foglaltatott, hogy 
a kormány a vallásszabadság alapján áll. A Sonnino által 
tett megkülönböztetést illetőleg, állami, egyházi és ve-
gyes dolgok közt, kijelenti Giolitti, hogy ezen dolgok 
határainak megállapítása egyedül az állam szuvere-
nitása szerint történhetik. Ami a katholikusoknak 
a legutóbbi politikai választásokban való részvételét 
illeti, azt nem lehet kifogásolni, mert csupán polgári 
jogukkal éltek, de a papságnak nem szabad állásukkal 
visszaélni politikai célokra, ezt a törvény expresse el-
tiltja ; a baloldalnak abbeli közbeszólásaira, hogy a pap-
ságnak a választásban való részvételét a kormány nem 
meri törvényes úton megtorolni, Giolitti azt feleli, hogy 
birói eljárás van máris folyamatban egyes papok vá-
lasztási visszaélései ellen, és még mindenkinek módjá-
ban van a bíróságnál újabb feljelentéseket tenni. 

Majd továbbmenve, Giolitti kijelenti, hogy a holt-
kézi törvények érvényben vannak Olaszországban, és 
hogy az olasz államjog a szerzetes rendeknek az egy-
házi jogképességet és vele a vagyonszerzési képességet 
nem adja meg, anélkül mégis, hogy bármiiéle korláto-
zás állana fenn az egyesületi szabadság tekintetében; 
Olaszországban csakis a büntetőjogba ütköző egyesü-
letek vannak eltiltva, más mindenféle tilalomtól az 
olasz kamara liberálizmusa mindig visszariadt. Gondja 
lesz rá a kormánynak, hogy az eddig talán végre nem 
hajtott törvények a jövőben jobban betartassanak. 
A házassági válást illetőleg először is kijelenti, hogy ez 
a kérdés nincsen összefüggésben az egyház és állam 
kérdésével, majd azt mondja, hogy máshol sincsen tel-
jes összhang a válási törvény és a kamarai többség po-
litikai iránya közt, klerikális kormányzatú országokban 
is megvan már a házassági válás valósítva, míg más, 
liberálisok állal uralt országokban még nincsen meg. 

1902-ben és 1904-ben is így sürgették a válási törvényt, 
és mikor szavazásra került a dolog, a kamara többsége 
a válás ellen nyilatkozott, dacára, hogy ő maga (Gio-
litti) mellette szavazott. A kormány csakis olyan javas-
latokkal léphet a kamara elé, melyek már megértek a 
tárgyalásra, de ma az olasz közvélemény még mindig 
ellene van a házassági válásnak. Többen sürgették a 
polgári kötés időbeli elsőbbségének kötelezővé tételét az 
egyházi házasságkötés előtt; bár ez a javaslat most 
nem aktuális, a kormány mégis az állam jogának ki-
domborítása és a gyermekek érdekeinek biztosítása vé-
gett e tekintetben törvényjavaslatot fog benyújtani. 

Egy közbeszólásra, hogy mit szól a Gentitoni-pak-
tumhoz, azt feleli Giolitti, hogy a kath. párt ott, ahol 
biztos volt győzelméről, a kormány jelöltjei ellen külön 
kath. párti jelölteket léptetett fel; Piemontban különö-
sen is élesen küzdöttek a katholikusok és lapjaik a 
kormány jelöltjei ellen. A Gen/z7onz-paktumra nézve 
megjegyzi, hogy «nem érdemli meg a «liberális» nevet 
az, aki bármiféle paktumot aláírt». 

Ennyit mondott Giolitti az egyház és állam viszo-
nyáról ; és a nagy kormánypárt, amelynek majdnem 
fele állítólag aláírta a Gentiloni-paklumot, nagy ováció-
ban részesítette a kormányelnököt, dec. 19-én pedig, a 
vita bezárásakor, 3(52 szavazattal 90 ellenében Giolitti-
nek bizalmat szavazott. 

Az Osservatore Romano Giolitti-nek beszédére meg-
jegyzi, hogy a vegyes ügyeket illetőleg az állami hatás-
körnek az állam által való egyoldalú megállapítása 
máris beleavatkozás a másik tényezőnek, az egyháznak 
hatáskörébe, amely beavatkozást pedig a trónbeszéd is 
elutasította magától, nem lehet tehát más módja a meg-
állapításnak, mint a békés megegyezés a két tényező 
közt. Tagadja továbbá az Osservatore, hogy a válás kér-
dése nem volna összefüggésben a vallási kérdéssel. 
Végre a leghatározottabban tiltakozik az ellen az Osser-
vatore Rom., hogy az állami kötés elsőbbsége az egy-
házi házasságkötés előtt törvényben kötelezővé tétessék ; 
és pedig nem azért, mintha az egyház a most a kor-
mány szeme előtt lebegő szociális célokat (gyermekek 
törvényessége, vagyonjoga stb.) nem méltányolná, hi-
szen ezen szempontból az egyház is mindig sürgette az 
utólagos polgári kötést, hanem azon elvi okból, mert 
ezen elsőbbség az egyház tekintélyét és eljárási szabad-
ságát sérti, de ellenmondás is másrészt az ilyen intéz-
kedés a laikus állam részéről, amely fennen szokta 
máskor hangoztatni, hogy ránézve az egyházi házasság 
nem létezik, és most mégis ezen «nem létező»-nek sor-
rendjére nézve akar imperative intézkedni. 

A szerzetesrendekre vonatkozó kormánynyilatko-
zatra, annak homályossága (? !) miatt az Osservatore 
Rom. nem kívánt még most érdemben nyilatkozni, az 
egyesületi szabadság ellen irányuló törekvések ellen a 
kormányelnök által beigért örvendetes ellenállást pedig 
tudomásul veszi. 

Franciaország. 
A «laikus védelem»-ről szóló javaslat tárgya-

lásának folytatása. December 15-én folytatták a laikus 
iskolajavaslat tárgyalását és e napon a 14. szakaszt 
kezdték tárgyalni, amely kemény büntetést szab ki azon 
szülőre vagy más személyre, akik megakadályoznak 
valamely gyermeket «a nyilvános iskola» (értsd: laikus 
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iskola) látogatásában vagy az ott előirt tankönyvek 
használatában. Ezen szakasz felett a vitát dec. 16-án 
folytatták; kiemelkedett a felszólalók közül Gailhard-
Bancel, aki az egész szakasz törlését javasolta és ennek 
indokolásául bemutatta, milyen, az állami rend ellen 
lázító és a vallást sértő tanokat tartalmaznak a laikus 
iskolákban előírt laikus erkölcstani tankönyvek. De a 
kamara többsége 432 szóval 130 ellenében a szakaszt 
elfogadta, épen így elfogadták a rákövetkező 15—20. sza-
kaszokat is és rátértek a 21. szakaszra, mely büntetést szab 
ki arra az egyénre, aki a gyermek szüleire erőszakos 
vagy kárt okozó befolyást gyakorol, hogy ezek ne 
engedjék a gyermeket a nyilvános iskolába és hogy a 
gyermek ne használja az ott előirt könyveket. 

Drelon balpárti ezen szakaszt úgy kívánta módosit-
tatni, hogy a büntetés csak azt érje, aki a szülőt más 
iskola választására igyekszik rábírni, mint amelyet a 
szülök szabadon választottak. Viviani miniszter azonban 
ellenezte Drelon módosítványát, mert az a laikus iskolák 
védelmét a szabad iskolákra is kiterjesztené, már pedig, 
mond Viviani, elég, lia a szabad iskolák szabadok, de 
védeni őket nem védheti az állam, már csak azért 
sem, mert az államnak nincs módja ismerni a szabad 
iskolákat, és ha azokat is védeni kellene, be kellene hozni 
a szabad iskoláknak, tanítóiknak, könyveiknek és taní-
tásmódjuknak állami ellenőrzését. 

fCompère-Morel egyesült szocialista a Drelon-té\e 
módosítvány mellett foglalt állást néhány elvtársa nevé-
ben, azon indokolással, hogy a szocialisták a szülők 
nevelési szabadságát nem köthetik meg. Végre Buisson, 
a közokt. bizottság elnöke, sietett az eredeti szakasz 
védelmére, mire 367 szavazattal 188 ellenében Drelon 
módosítványát mellőzték és az eredeti szakaszt némi 
módosítással elfogadták. Utána rövid vita után elfogad-
ták a 22. szakaszt is, mely az iskolasztrájkra izgatókat 
és általában az iskolában a tanulók felbujtóit sújtja 
bünteléssel. 

• a IX. K Ö N Y V S Z E M L E 0 H 
• a 

J á n o s h e r c e g ö r ö k s é g e . Regény. Irta : Champol. Fran-
cia eredteiből fordította : Hodács Ágost. Szeged, 1913. Kis 
nyolcadrét alakban, 176 lap. Ara fűzve 1'50 K. 

A regény hőse a cím szerint János herceg, akinek a 
szelleme az egész könyvet átlengi. Tulajdonképen a háttér-
ben szerepel ö és csak a könyv végén ismerjük fel ; mégis 
érezzük az ő sajátos személyiségének fenségét és erejét s 
folyton növekvő érdeklődéssel tekintünk a kifejlet elé. A re-
gény előterében egy képzelődő ifjú, Leó szerepel. Ez vétel 
útján örököse lesz a Sommerive hercegek birtokának, akik 
az öngyilkossá lett Lajosban és a titokzatosan eltűnt János 
hercegben kihaltak. Leó sok szépet hall János hercegről és 
az ő szellemi örököse akar lenni. Midőn egyik vakmerő he-
gyi kirándulásáról hall, ebben is méltó akar hozzá lenni s 
elindul a kockázatos útra. De hófúvás ragadja magával s 
már-már elpusztul, midőn megtalálja őt Kolozs testvér, akit 
pedig nem szívlelt. Az iskolatestvér megmenti az ifjút, de ő 
maga áldozatul esik a felebaráti szeretetnek. Az ifjú a halot-
tas ágyon látja viszont Kolozs testvért, akiben most már 
megmentőjét siratja. De az igazi titok csak az anyakönyvi 
hivatalban pattan ki, ahol a halottak között ott áll ez a név 
is : Sommerive János herceg, szerzetesi néven Kolozs testvér. 

Az ifjú most tiszteli csak igazán János herceget, és igyek-
szik végrehajtani János herceg örökségét: a szegények és 
tudatlanok szeretetét. Szalonnovella ez az elbeszélés a fino-
mabb világ számára, elragadóan megírva. Megrendelhető : 
postautalványon a fordító lelkész cimén (Kisiratos, Csanád-
megye). 

A g l á j a . Elbeszélés a kereszténység IV. századából. Irta : 
Herbert Mária. Fordította : Hodács Ágost. Szeged, 1913. Kis 
nyolcadrét alakban, 130 lap. Ara fűzve 1"50 K. 

A cselekmény szintere a IV. századbeli Róma. Itt Diocle-
tianus császár uralkodik, aki udvari embereinek unszolására 
ismét üldöztetni kezdi a keresztényeket. Ennek az üldözésnek 
nemcsak egyik leghűbb szolgája, Sebestyén esik áldozatul, 
hanem saját testvére, a szabados Marius is, aki a keresztség-
ben Ronifác nevet nyert. Agláját, egy előkelő római nőt, aki-
nek szolgálatában állott Marius mint jószágkormányzó, olyan 
sok hithű keresztény vértanúsága gondolkodóba ejti és végre 
keresztény lesz. Előbb azonban vértanúságot szenved Roni-
fác is, akit Aglája szivesen fogadolt volna el férjéül, de aki 
őt a nagy hitbeli különbség miatt iránta való szerelme mel-
lett sem akarla feleségéül. Aglája birtokán nagyszerű márvány-
kápolnát építtet és abba temetteti el Ronifácot. Ezt az egyszerű 
cselekményt számos részlet díszíti, amelyet a szerző beható 
történelmi és művelődéstörténelmi tanulmány alapján rajzolt 
meg. A jellemek kidomborítása nagyszerű. Főleg Aglájának, 
ennek a kételkedésre hajló, igazán római világhölgynek a 
jellemét kell kiemelnünk. Az előadás maga folyékony, a 
nyelvezet elragadó. A cselekmény komolysága, erkölcsi tisz-
tasága az olvasót az első sortól az utolsóig lebilincseli és 
fogva tartja. Ez az elbeszélés, egyik német bírálója szerint, 
a világhírű „Fabiolá"-hoz közel jár. Megrendelhető posta-
utalványon a fordító lelkész cimén (Kisiratos, Csanádm.). 

A „ B o r r o n i e u s " hitszónoklati folyóirat (Győr; előf. 8 
kor.) most megjelent derék füzetével életerősen kezdi meg 
XXVIII. évfolyamát. Ádventi vasár- és ünnepnapokra, András-
és Miklós-búcsunapokra, karácsonyra és István vértanú nap-
jára közöl tartalmas, szépen kidolgozott beszédeket, árvaházi 
és kórházi karácsonyfa-ünnepélyre ügyes alkalmi beszédeket, 
valamint ádventi oktatásokra kitűnő anyagot az Anyaszent-
egyházról. Jó lélekkel merjük ajánlani minden lelkipásztor-
nak. Az értékes füzetnek ez a tartalom-jegyzéke : 

1. Advent I. vasárnapjára: «E jelben győzesz.» 
2. Ádvent II. vasárnapjára: A győzelem útja. Ignotus-iól. 
3. Roldogasszonv szeplőtelen fogantatása ünnepére : 

A szeplőtelen, szentséges Istenanyja. Dr. Hász István, győri 
theol. tanártól. 

4. Advent III. vasárnapjára : Hogyan ismerhetjük meg 
Jézust ? 

5. Ádvent IV. vasárnapjára : Hogyan készítsük el Urunk 
útját? Ignotus-tói. 

6. Karácsony ünnepére : Örömünknek oka. Gerebenics 
Sándor, szerkesztőtől. 

7. Szent István első vértanú ünnepére : A derék férfiú 
példaképe. Mager Ker. János, újaradi plébánostól. 

Alkalmiak : 
8. Szent András apostol ünnepére : Isten országának 

terjesztéséről. Endré-tői. 
9. Szent Miklós püspök ünnepére : Az irgalmasság apos-

tola. Mager Ker. János, újaradi plébánostól. 
10. Árvaházi karácsonyfa-ünnepélyre : Domonkos István, 

nyúlfalui plébánostól. 
11. Kórházi karácsonyfa-ünnepélyre: Domonkos István, 

nyulfalui plébánostól. 
12. Oktatások adventra: Anyaszentegyházunk. 

I. Krisztus keresztjének győzelme s Egyházának fel-
szabadulása. Dr. Giesswein Sándor, győri prelátus-kanonoktól. 

II. Anyaszentegyházunk rövid története. 
III. Anyaszentegyházunk jótéteményei. 
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IV. Anyaszentegyházunk áldásai. Dr. Podraczky István, 
v. püspök, rozsnyói nagypréposttól. 

"Legújabb theologiai irodalom. 
AJ Szent írás tudomány. 

Theolog. Jahresbericht. 32. Bd. 1912, enth. die Literatur 
des J. 1912. 2. Abt. Das Neue Testament. Bearb. v. Brückner, 
Knopf, Windisch. Leipzig, Heinsius, 1913 (IV, 140 S. gr. 8°). 
M. 6,25. 

Funk, S., Bibel u. Babel. [Monum. hebr. Monum. talmud. 
I, 4]. Wien, Orion-Verlag, 1913 (S. 241—348). M. 10. 

Meinhold, J., Seder. Moëd. Joma. (Der Versöhnungstag.) 
Text, Übersetzung u. Erklärung. [Die Mischna II]. Giessen, 
Töpelmann, 1913 (IV, 83 S. gr. 8°). M. 3,80. 

Holtzmann, O., Seder. Qodaschim. 10. Traktat. Middot. 
(Von den Massen des Tempels). Text, Übersetzung u. Erklä-
rung. [Dass. V], Giessen, Töpelmann, 1913 (VIII, 112 S. gr. 8°). 
M. 6. 

Weismann, J., Talion u. öflentl. Strafe im mosaischen 
Hechte. [Aus: «Festschr. f. Adf. Wach.»]. Leipzig, Meiner, 1913 
(100 S. Lex. 8°). M. 3,50. 

Bl Egyháztörténelem. 
Klaatsch, H., Die Anfänge von Kunst u. Religion in der 

Urmenschheit. Leipzig, Verlag Unesma, 1913 (63 S. m. 30. 
Abbild. 8°). M. 2. 

Liétard, A., Au Yunnan. Les Lo-lo p'o. Une tribu des 
aborigènes de la Chine méridionale. [Anthropos-Bibl. I, 5]. 
Munster, AschendorfT, 1913 (VIII, 272 S. Lex. 8°). M. 6. 

Bittner, M., Die h. Bücher der Jeziden od. Teufelsanbeter 
(kurd. u. arab.) Nachtr., die kurd. Vorlagen u. I Schrifttafel. 
[Denkschr. d. kais. Akad. d. Wiss., phil.-hist. Kl. 55,5], Wien, 
Holder, 1913 (5 S. 4°). M. 1,70. 

Edmundson, G., The Church in Rome in the first century. 
(Bampton Lectures, 1913). London, Longmans 1913 (310 p. 8°). 
7s. 6d. 

Barrett, M., The Scottish monasteries of old : the houses 
which existed in Scotland, before the Protestant reformation, 
for monks following the rule of St. Benedict. London, O. 
Schulze, 1913 (236 p. 8°). 10s. 6rf. 

Lemmens, L., Die Kustodie Preussen. [Urk. der alten 
sächs. Franziskanerprov. II]. Düsseldorf, Schwann, 1913 (S. 
87—171 Lex. 8°). M. 5. 

Vorberg, A., Beiträge zur Geschichte des Dominikaner-
ordens in Mecklenburg. 2. Das Dominikanerkloster zu Röbel. — 
Meckl. Dominikanerurkunden. [Quell, u. Forsch. 2. Gesch. d. 
Dominikanerord. 9], Leipzig, Harrassowitz (III, 75 S. gr. 8°). 
M. 3. 

I)e Wulf, M., Geschichte der mittelalt. Philosophie. Autoris. 
deutsche Übersetzung v. R. Eisler. Tübingen, Mohr, 1913 
(XVI, 461 S. Lex. 8°). M. 12,50. 

Baeumker, Cl., Die Stellung des Alfred v. Sareshel (Alfre-
dus Anglicus) u. seiner Schrift De motu Cordis in der Wissen-
schaft des beginnenden 13. Jahrh. [Sitz. d. k. bayer. Ak. d. 
Wiss. Philos.-hist. Kl. 1913, 9], München, Franz, 1913 (64 S. 
gr. 8°)i M. 1,20. 

Huber, M., Johannes Monachus: Liber de miraculis. 
[Samml. mittelalt. Texte 7], Heidelberg, Winter, 1913 (XXXI, 
144 S. 8°). M. 3,30. 

Zwemer, S. M., Raymundus Lullus, der erste Moham-
medaner-Missionar. Aus dem engl, übers. Wiesbaden, Sudan-
Missions-Buchh., 1913 (XVIII, 126 S. m. 10. Taf. 8°). Geb. M. 2. 

Brieger, Th., Die Reformation. Ein Stück aus Deutsch-
lands Weltgeschichte. [Erweit. Abdr. der ersten Fassg. aus : 
«Weltgeschichte, hrsg. v. J. v. Pflugk Härtung»]. Berlin, Ullstein, 
1914 (XV, 596 S. gr. 8°). Geb. M. 5. 

Mentz, G., Deutsche Geschichte im Zeitalter der Refor-

mation, der Gegenreformation u. des 30 jähr. Krieges 1493— 
1648. Tübingen, Mohr, 1913 (VIII, 479 S. Lex. 8°). M. 7. 

Elerl, W., Die voluntaristische Mystik Jacob Böhmes. 
Berlin, Trowitzscli, 1913 (VIII, 143 S. gr. 8°). M. 5. 

Gribble, Fr., The Court of Christina of Sweden, and the 
later adventures of the Queen in exile. London, Nash, 1913 
(372 p. 8°). 15s. 

Auguste, A., Les Sociétés secrètes catholiques du XVII-6  

siècle et M. H. M. Boudon, grand archidiacre d'Evreux. Paris, 
Aug. Picard, 1913 (71 p. 4°). 

Hiltebrandt, Ph., Preussen u. die römische Kurie. Nach-
trag. Die Anfänge des direkten diplomat. Verkehrs zwischen 
dem päpstt. u. dem preuss. Hofe. [Aus : «Quellen u. Forsch, 
aus ital. Arch.»] Rom, Loesclier, 1913 (32 S. gr. 8°). M. 1,20. 

Jeanjean, .1. F., Montalembert, l'Eglise et l 'Empire en 
1859. Documents recueillis et publiés. Carcassonne, impr. 
Gabelle, 1913 (77 p. 8°). Fr. 1. 

Pfülf, O., M. Clara Fey vom armen Kinde Jesus u. ihre 
Stiftung. 1815—1894. 2. Aufl. Freiburg, Herder, 1913 (XII, 661 
S. m. 6. Taf. 8°). M. 6. 

Mayer, J., Alban Stolz : Fügung u. Führung. Konverti-
tenbilder. 3. Tl. Alban Stolz u. Kordula Wöhler. Freiburg, 
Herder, 1913 (VII, 510 S. 8°). M. 4,20. 

CJ Sz isztematikus theologia. 
Schumann, F. K, Religion u. Wirklichkeit. Kritische 

Prolegomena zu einer Religionsphilosophie. Leipzig, Quelle 
& Meyer, 1913 (VII, 152 S. gr. 8°). M. 4,80. 

Bund, H., Kant als Philosoph des Katholizismus. Berlin, 
Hause, 1913 (357 S. gr. 8°). M. 7. 

Dorner, A., Die Metaphysik des Christentums. Stuttgart, 
Spemann, 1913 (VII, 666 S. gr. 8°). M. 12,60. 

Biederwolf, W. E., How can God answer prayer? New-
York, Revell, 1913, 8°. 2s. 6d. 

P. Marcellus a Puero Jesu, Philosophia morális etsocialis 
ad mentem S. Thomae Aq. Burgis, 1913 (876 p. 8°). Pes. 10. 

Janvier, M. A., Exposition de la morale catholique. Morale 
spéciale. III : l 'Espérance. Conférences et Retraite. Carême 
1913. Paris, Lethielleux, 1913 (343 p. 8°). Fr. 4. 

Lehmkuhl, A., Casus conscientiae. Ed. IV. correcta et 
aucta. 2 vol. Freiburg, Herder, 1913 (IX. 578; V, 614 S. gr. 
8°). M. 16. 

DJ Gyakorlati theologia. 

Knoch, A., Geburtenrückgang u. praktische Seelsorge. 
Aus der 4. franz. Aufl. iibertr. v. Ad. Knoch. 2. Aufl. Mainz, 
Kirchheim, 1913 (XVI, 91 S. gr. 8°). M. 1,60. 

Sunday, W., The primitive church and reunion. Papers 
reprinted from the «Contemporary review». London, Milford, 
1913 (142 p. 8°). 4s. 6rf. 

Lenhart, G., Der Priester u. sein Tagewerk im Lichte 
des Papstprogrammes. 2., stark verm. Aufl. Mainz, Kirchheim, 
1913 (XI, 260 S. 8°). M. 3. 

P. Clemenle da Terzorio, Le missioni dei Minori Capuc-
cini. Vol. I : Europa. Roma, Istituto PioIX,1913 (448 p. 8°). L.5. 

Zeif, J., Das kath. Erziehungs- u. Bildungswesen der 
Gegenwart. Bericht über den I. internat. Kongress f. christl. 
Erziehung in Wien 1912. Kempten, Kösel, 1913 (VI, 653 S. 
gr. 8°). M. 7. 

Beissel, St., Wallfahrten zu Uns. L. Frau in Legende u. 
Geschichte. Freiburg, Herder, 1913 (XII, 514 S. m. 123 Abbild, 
gr. 8°). M. 13. 

Gastoué, A., Notices explicatives sur les chants litur-
giques. Antiphonaire. Fasc. 2: Vêpres des dimanches dans 
l'année. Antiennes finales à la sainte Vierge. Chauny (Aisne), 
impr. Baticle, 1913 (4 p. avec musique 8°). Fr. 1,50. 

Braun, J., Spaniens alte Jesuitenkirchen. Freiburg, Herder, 
1913 (XI, 207 S. m. 27. Abbild, gr. 8°). M. 4,80. 
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Rapport, M. W , Das relig. Recht u. dessen Charakteri-
sierung als Rechtstheologie. Berlin-Wilmersdorf, Rothschild, 
1913 (IX, 79 S. gr. 8°). M. 2,80. 

Wernz, F. X., lus decretalium. T. I. : Introductio in ius 
decretalium. Ed. III recogn. Prati, Giachelli, 1913 (XVIII, 480 p. 
8°). L. 6,50. 

—, —. T. VI : lus poenale ecclesiae catholicae. Ebd. 1913 
(XIII, 478 p. 8°). L. 7. 

Ender, A, Die Geschichte der kath. Kirche in ausge-
arbeiteten Dispositionen zu Vorträgen f. Vereine, Schule u 
Kirche. 3., verb. Aufl. Einsiedeln, Benziger, 1913 (1074 S. gr. 
8°). M. 15. 

Fehringer, E., Leben u. Segen der Vollkommenheit. An-
leitung zu einem frommen Leben für christl. Laien. Freiburg, 
Herder, 1913 (XV, 424 S. 8°). M. 3,20. 

Wagner, P., Geschichte der Messe. I. Tl. : Bis 1600. [Kl. 
Handbücher der Musikgesch. IX, I]. Leipzig, Breitkopf & Härtel, 
1913 (VIII, 548 S. gr. 8°). M. 12. 

Cappello, F., Institutiones iuris publici ecclesiastici in 
compendium redactae. Taurini, Marietti, 1913 (VIII, 244 p. 
Fr. 3,40. 

—, De curia Romana iuxta reform, a Pio X. sapienter 
inductam. Vol. II. De curia Romana «sede vacante». Rom, 
Pustet, 1913 (616 p. 8°). I due vol. /,. 12,50. 

—, De visitatione ss. liminum et dioeceseon ac de rela-
tione s. sedi exhibenda. Vol. II. Rom, Pustet, 1913 (704 p.8°). L. 8. 

Faulhaber, A., Die christl. Gewerkschaftbewegung. Nürn-
berg, B. Hilz, 1913 (VIII, 117 S. gr. 8°). M. 1,20. 

Kerer, F. X., Der Tatenruf vom Altare. Kath. Aktivis-
mus. Regensburg, Verlagsanstalt, 1913 (IV, 120 S. 8°). M. 1,20. 

Oer, S. v., Der Ahnen wert ! Ein Wort an den christl. 
Adel. Freiburg, Herder, 1913 (VII, 186 S. gr. 8°). M. 3,40. 

Huonder, A., Bannerträger des Kreuzes. Lebensbilder 
kathol. Missionäre. I. Tl. Freiburg, Herder, 1913 (VIII, 246 S. 
m. 22 Abbild, gr. 8°). M. 3,20. 

Keppler, P. W., v., Die Armenseelenpredigt. Freiburg, 
Herder, 1913 (VII, 207 S. 8°). M. 2. 

Schütz, J. IL, Summa Mariana. Allg. Handbuch der Ma-
rienverehrung. 3. Bd. Paderborn, Junfermann, 1910 (VII, 832 
S. gr. 8°). M. 10. 

Dörfler, P., Die Anfänge der Heiligenverehrung nach 
den röm. Inschriften u. Bildwerken. München, Lentner, 1913 
(VII, 210 S. m. 5 Abbild. 8°). M. 4,80. 

Klug, H., Heldinnen der Frauenwelt. Biblische Vorbilder. 
Freiburg, Herder, 1913 (VII, 155 S. 8°). M. 1,50. 

Martinucci, P., Manuale sacrarum caeremoniarum. Ed. 
III. cur. J. B. M. Menghini. P. I. vol. II. Romae, Pustet, 1913 
(532 p. 8°). 

Szerkesztői és kiadóhivatali izenetek. 
O l v a s ó i n k n a k é s m u n k a t á r s a i n k n a k , valamint a 

lap jótevőinek és minden előmozdítójának, boldog karácsonyi 
ünnepet és boldog újévei kívánunk, és nekik most, mikor a 
Religio a publicisztika teréről a kizárólagos tudományos írás 
terére lép és áj szerkesztő-kiadó kezeibe megy át, igaz benső-
séggel mondunk köszönetet és búcsút. 

Értesítés a «Religio» mélyentisztelt Meg-
rendelőihez. 

Mint már e lap f. é. november 29-ik és decem-
ber 6-iki számai közzétették, a «Religiöt» mostani 
szerkesztője és tulajdonosa dr. Hanuy Ferenc egye-
temi tanár 1914 elejétől számítva átadta dr. Kiss 
János egy etemi tanárnak, a «Hittudományi Folyóirat» 
szerkesztőjének, aki a maga 24 éves folyóiratát a 

régibb, 72 éves «Religio»-ba beleolvasztja. Az egye-
sítés eredményekép a közlöny 19lí. elejétől ily cím 
alatt fog megjelenni: 

R E L I G I O 
H I T T U D O M Á N Y I É S B Ö L C S E L E T I 

F O L Y Ó I R A T . 

Megjelenik jálius és augusztus kivételével hóna-
ponkint 4—6 íves füzetekben, három főrovattal : 
Értekezések, Vegyesek, Irodalmi értesítő. A második 
rovat a hit- és bölcselettudomány egyes szakára 
vonatkozó irodalmi és egyéb mozzanatokat ismerteti. 

Ara egész évre 12 korona. 
Szerkeszti és kiadja dr. Kiss János, Budapest, 

IX., Mátyás-utca 18. Úgy a szellemi részt illető köz-
lemények, mint a megrendelési díj ide küldendők. 

Az áj szerkesztő-kiadó nagy bizalommal kéri az 
eddigi megrendelőket, hogy a lap mellett továbbra is 
kivétel nélkül megmaradni, sőt áj megrendelőket is, 
magánosokat, intézeteket, egyesületeket, könyvtára-
kat megrendelésre ösztönözni szíveskedjenek. 

A mostani számhoz befizetési lapot csatolunk. 
A megrendelők ennek igénybevételével szíveskedje-
nek 1914-re a 12 koronát beküldeni. Aki 191't-re 
már fizetett, a befizetési lapot figyelmen kívül hagyja. 
A befizetési lappal történő íizetés a legegyszerűbb 
és semmi postaköltséggel nem jár. Kivétel az, ha 
valaki közleményt ír a befizetési lapra, akkor öt 
filléres bélyeggel kell ellátni. Sok tekintetben leg-
célszerűbb a fizetést ily idő tájt, az évváltozás al-
kalmával, teljesíteni s gondját az egész évre elvetni. 

Akik a jelen évre vagg előbbiekre hátralékban 
vannak, szíveskedjenek tartozásukat az eddigi kiadó-
hoz, dr. Hanuy Ferenchez (IV. Molnár-u. 20.), beküldeni. 

Egyes intézetek, sőt magánosok is könyvkeres-
kedő álján teszik rendelésüket. Ezt az eljárást mel-
lőzni tanácsos és pedig nem azért, mert a könyv-
kereskedő százalékot von le, hanem kizárólag azért, 
mert az ily közvetítés igen sokszor zavart okoz s 
néha hosszas levelezéssel sem lehet megállapítani, 
minő címre adták fel a rendelést, mikorra fizettek 
s kinek hibájából támadt a zavar. Csak a közvetet-
ten rendelés a célszerű. 

A «Religio» általában a hónapok közepén fog 
megjelenni, tehát a legközelebbi füzet 1914. január 
15-ike táján. 

Felhívjuk olvasóink figyelmét Szűcs A. A n g o l - b ő r b u -
l o r gyárára (VII., Károly-körút 5/R.). 

S z ő n y e g vevők f i g y e l m é b e . Ajánljuk olvasóink szi-
ves figyelmébe N e u m a y e r F ü l ö p (Budapest, V. Deák 
Ferenc-tér 1.) szőnyegárúházát. Árjegyzékkel és mintákkal 
készségesen szolgál a cég. 

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos : 
Dr. HANUY FERENC, egyet, tanár ( IV . , Molnár-u. 2 0 . ) 

Főmunkatárs és szerkesztő-helyettes : 

Dr. WOI.KENBERG ALAJOS, egyet, tanár (IV, Váczi-u. 8 3 . ) 
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Angol börbútor - és borszék-különlegességek g y á r t á s a 
Kitüntetve a st.-louisi vi lágkiál l í táson 1904. — Telelőn 148—07. 

C 7 Ï I P Q A B U D A P E S T • O k U u O H . VII., Károly-körút 5/R. 

Használt bőrbútorok feldolgozásra és fes-
tésre elfogadtatnak. — Kérjen fényképes 

katalógust díjmentesen. 

TINTHER J. E . T J ^ Í T ^ T Z 
• • • • • táblákat. • • • • • 

k a u c s u k - é s l é m -
b é l y e g z ő g y á r o s , 

v é s n ö k i m i i -
i n t é z e t . 

• 

Budapest , IV. kerület, 
Kigyó-tér 5. 

Teleion : 70-66 . szám. 

HARMONIUM E S Z O M G Û R Â 
Mielőtt harm on in mot vásárolna, ne mnlassza el a mi 

főárjegyzékünket kérni! 
Az országban a legnagyobb választék elvá-
molt elsőrendű amerikai és németországi 
gyártmányokban kedvezményes fizetési fel-
tételek mellett minden árfelemelés nélkül. 

Képviselők kerestetnek. 
KERBER ÉS EERLETH 
Budapest, VII., Wesselényi-ntca 53. szám. 

Iparos és nem kereskedő 
3 5 éve fennálló r.k. cégi 
K é s z i t é s jav í t i K e l y h e t , ciboriumot, oltár-
gyertyatartót, oltárlámpát, keresztet, füstölőt, 
csil árt, gyertyára és villanyra stb. Arany, eziist 
kinneztist. bronzból, művészies és egyszerű ki-
vitelben. K e l y h e k stb. tárgyak v a l ó d i tííz-
ealván aranyozása és eztistözése j ó t á l l á s s a l . 
Tervrajz t-s« költsógvetés díjtalanul. Mielőtt más-
hol rendelést tesz, méltóztassék egy áijegy-
zéket kérni, melyet ingyen és bérmentve küld 

Kéri nagybecsű pártfogását 

BITTNER JÁNOS 
egyházi szerek müötvöse. 

Budapest, IX., Lónyay-u. 23. 
(bejárat Czoezor-utca f.| 

H A R M O N I U M O T 
elismert legjobb gyártmányokat szállít 
Magyarország legnagyobb hangszergyára 

STU WÄSSER J. u";. 1Ä 
a javított Rákóczi-tárogató feltalálója. 

BUDAPEST, II. ker., Lánchíd-utca 5. szám. 
GYÁR : Öntöház-ntca 3. szám. 

Ajánlja mindennemű, gyárában készült hangszerelt, úgyszintén húrokat és hang-
szeralkatrészeket. i—i i—i i—i Árjegyzék díjmentesen küldetik. . 

•U 

clusfh Béla 
kárpitosmester é s 

díszítő 
Budapest, VIII., Horánszky-u. 22. 

ér tes í t i n a g y é r d e m ű r e n d e -
lőit s a közönsége t , hogy üzle-
t é t az i t t lelzett he ly i ségbe 
(kongregációi épület) he lyez t e 
á t . Megrendeléseket leg-
gyorsabban teljesít. 

CSUHA ANDRAS szabó, 

^ ^ ^ reverenda- é s c imáda-készí tő 

Budapest, IY., Papnevelde-u. 8. sz, II, em. 18/a. 

Orgonaharmoniiimokaí 
m i n d k é t r e n d s z e r sze r in t a legolcsóbban szállí t 

Pajkr Rezső és Tsa, Budapest, 
X., De le j -u tca 25. sz . (T i s z tv i s e lő t e l ep . ) 
Árjegyzék ingyen és bérmentve. Részletfizetés engedélyezve. 
Tanerőknek s lelkészeknek külön szazalékengedmény. Kórjen 
árjegyzéket pianókról és pianinókról. Bérmentes szállítás 
BBaB az utolsó vasúti állomásig. •••• 

NEUMAYER FÜLÖP Telefonszám : 11—21. 
Alapíttatott lS98-ban. 

szőnyeg-áruháza 
Budapest, V., Deák Ferenc-tér I. Erzsébet-tér. 
Bútorszövetek, ágy- és asztalterítők, 
függönyök, paplanok és szőnyegek 
gyári raktára. Közvetlen behozatal 

perzsa- és smyrna-szőnyegekben. 
2*5" Árjegyzék és mintákkal kivánatra készséggel szolgálok. 

Kukorica morzsoló 
6 korona. 

Ugyanez jobb minőség-

ben a m e r i k a i rendszer i ! 

12 korona. 

A postaköltséget az 
árúház fizeti. 

Kukorica Y. szemes-
gabona daráló gép 

1 1 korona 5 0 f i l lér . 

Ugyanez jobb minőségben 
tölcsérrel és hajtókerékkel 

2 0 korona . 

A szállítást az árúház fizeti. 

Pontos megrendelési c í m : 

G R A U E R MIHÁLY 
„ M e r k u r " k i v i t e l i á r u h á z 

X., Kőbánya, Óhegy-utca 9 . szám. 
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K O D A L A U Ú J D O N S Á G O K ! 

Kaphatók a Szent-István-Társulat könyvkeres-
kedésében. Budapest, Kecskeméti-utca 2. szám. 

Bossuet elmélkedései az evangéliumról. I. kötet: 
Urunk hegyi beszéde. Előkészület az Üdvözítő 
utolsó hetére. 8-adrét, 445 1. K ... ... 4.— 

Gillet: Jellemnevelés. 8-adrét, 216 1. K ... 2.50 
Glattfelder Gyula dr: Szellemi haladásunk akadá-

lyai. 8-adrét, 26 1. K ... —.50 
Hattler Xav. Ferenc : Jézus Szentséges Szivének 

háza. K 3.— 
Liguri-Nagy : Krisztusi lélek. (La vera sposa di 

Jesu Cristo.) Két kötet, 8-adrét, 532 1. K 9.— 
Miskolczy István dr.: Anjou Károly. 8-adrét. 1201. 

K ... 3 . -

Pedagógiai könyvtár. Szerk. : Kornis Gyula. 

I. kötet. Friml Aladár : Az 1777-ki Ratio Educa-
tions. 8-adrét, 271 lap. K ... 6.— 

II. kötet. Birkás Géza: Montaigne pedagógiai 
tanulmányai. 8-adrét, 139 lap. K... ... 3.— 

III. kötet. Péter János dr. : Erasmus. A gyermekek 
nevelése. A tanulmányok módszere. 8-adrét, 
129 lap. K 3.— 

Stuhlmann Patrick: Kötelességeink az egyházi be-
szédekben. 8-adrét, 244 1. K 4 — 

Walter-Horváth : Katholikus pap élete és működése. 
8-adrét, 487 lap. K 4.— 

Alkalmi vételt 
ajánl szép és finom 

B Ú T O R O K , 
perzsa 

ÉS csillárok: -ban 
NAGY ZSIGMOND 

VI,, Lázár-utca 3. 
Bazilika közelében. (Saját hál.) 

Jegyeseknek fontos! Vételkényszer nélkül mindenkinek 
megtekintésre ajánlatos. 

Stepbaneum nyomda r. t. Budapest, VIII. kar., Sientkirályi-utca 28. szám. 
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